Kungsholmens
stadsdelsförvaltning
Äldreomsorgsavdelningen

Sida 1 (2)
2019-03-01
Dnr. 1.2.1.-530-2018

Verksamhetsberättelse
2018
Äldreomsorgsavdelningen

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Socialtjänstavdelningen
Lindhagensgatan 74
Box 49039
100 22 Stockholm
Växel 08 508 08 000
Fax 08 508 08 099
kungsholmen@stockholm.se
www.stockholm.se

Sida 2 (2)

Innehåll
Beställarenheten - myndighetsutövning och förebyggande
arbete
Kungsholmens hemtjänst och Baltzars träfflokal
Kungsholmens servicehusenhet
Serafens vård- och omsorgsboende

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Socialtjänstavdelningen
Lindhagensgatan 74
Box 49039
100 22 Stockholm
Växel 08 508 08 000
Fax 08 508 08 099
kungsholmen@stockholm.se
www.stockholm.se

Beställarsektion 1 & 2

Handläggare
Tero Tegel
Telefon: 08-50808410

Tjänsteutlåtande
Dnr: 1.2.1.-530-2018
Sid 1 (21)
2019-02-12
Till
Beställarsektion 1 & 2

Verksamhetsberättelse VB 2018 för
Beställarsektion 1 & 2
Förslag till beslut

Beställarsektion 1 & 2
Lindhagensgatan 76, 4tr
11218 Stockholm
08-50808410
08-50808000
tero.tegel@stockholm.se
stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 2 (21)

Innehållsförteckning
Sammanfattande analys ........................................................................................................... 3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .......................................................... 4
1. Ett Stockholm som håller samman .................................................................................................4
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar .......................................................4
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande .......................................................4
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet ..............................5
2. Ett klimatsmart Stockholm .............................................................................................................9
2.1 Energianvändningen är hållbar................................................................................................9
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm ..............................................................................................10
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar ..................................................................10
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm ............................................................................................11
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika .....................................11
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor ...........................................13
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från
diskriminering .............................................................................................................................16
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld ..................................................18

Uppföljning av ekonomi......................................................................................................... 19
Uppföljning av driftbudget ...............................................................................................................19
Investeringar .....................................................................................................................................19
Medel för lokaländamål....................................................................................................................19
Övrigt ......................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Kvalitetsarbete ........................................................................................................................ 20
Övrigt....................................................................................................................................... 20

Lindhagensgatan 76, 4tr
11218 Stockholm
08-50808410

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 3 (21)

Sammanfattande analys
Inledning
Verksamhetsberättelsen gäller perioden 2018-01-01 tom 2018-12-31 och omfattar
beställarenheten som ansvarar för biståndshandläggning äldreomsorg, förebyggande arbetet
tryggt mottagande och äldrekuratorer. Inledningen beskriver kortfattat hur vi under denna
period arbetat med målen. Fördjupande analyser finns under respektive delområde.
Uppdrag - Statistik
Beställarenheten inom äldreomsorgen arbetar med myndighetsutövning och förebyggande
arbete 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 stöd insats från
äldreomsorgen.
Under 2018 fattade enheten ca. 13 000 beslut. I november 2018 hade ca 1780 personer
insatser från äldreomsorgen. Av dessa hade 998 hemtjänstinsatser i ordinärt boende, 89 äldre
bodde i servicehus och ca 428 äldre bodde på ett vård- och omsorgsboende.. Enhetens budget
uppgick till ca 488 miljoner kronor.
Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Vi har bedrivit förebyggande arbetat mot våld i nära relationer och stöd av anhöriga. Flera
medarbetare har medverkat i krisgrupp som kan aktiveras vid extraordinära händelser.
Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Vi har informerat och bedömt behov av ledsagning, dagverksamhet och kurser som bidragit
till de äldres fortsatta möjlighet till kultur och skapande.
Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet
Genom välgrundade bedömningar och beställningar till utförare har vi bidragit till att de äldre
får en rättssäker bedömning och äldreomsorg av god kvalitet. Vi har kompetensutvecklat
enheten utifrån anhörigfrågor. Tryggt mottagande och äldrekuratorer har särskilt bidragit till
Kungsholmens äldres upplevelse av trygghet och kvalité i omsorgen.
Ett klimatsmart Stockholm
Genom utökning av digitalisering har vi minskat utskrifter på enheten samt undvikit onödiga
transporter som leder till koldioxidutsläpp. Vi har även köpt ekologist när sådant alternativ
funnits.
Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Personalbudget och köp av verksamhet ryms inom lagd budget.
Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Ledningen har arbetat nära personalen och har under året genomfört flera insatser för att
främja medarbetarskap och höja personalens upplevelser. Utbildning om diskriminering och
mänskliga rättigheter har genomförs. Enheten har arbetat med multiprofessionellt arbetssätt
och genomgått utbildningen för att Stjärnmärkt enheten. Medarbetare på enheten har även
tagit fram en rutin och checklista utifrån nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom. Detta material kommer Svenskt demenscentrum att fatta beslut om och
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använda vid stjärnmärkning inom myndighetsutövning framöver.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
Enheten har arbetat med trygghet genom medverkan i en krisgrupp. Denna krisgrupp
aktiveras vid större störningar eller händelser där vi bidrar med krisstödjare som stödjer
drabbade och anhöriga. Vidare har vi arbetat mot våld i nära relationer och att stödja anhöriga.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert att bo och vistas i. Trygghetshöjande
insatser genomförs i samverkan med polis och andra aktörer. Förvaltningen har en god
beredskap vid allvarliga händelser. Genom integrationsskapande aktiviteter möjliggörs möten
mellan kulturer och generationer.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen söker medel från de extra trygghetsmedel som finns
i budget 2018 för att genomföra trygghetshöjande åtgärder.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.6.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Inom nämndens verksamheter finns möjlighet till eget skapande och möjlighet att ta del av
kultur i olika former. Nämnden verkar för att kulturen tillgängliggörs för alla inom
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stadsdelsområdet oavsett könstillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning. Nämnden har ett
gott samarbete med kulturförvaltningen.
Analys

Enheten har bidragit till äldres närhet till kultur genom att vi informerat, motiverat och
tilldelat ledsagning, dagverksamhet och kurser. Äldrekuratorer har även följt med
inledningsvis som följeslagare till öppna träffpunkter när behov funnits.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen sprider information och goda exempel på
kulturområdet inom verksamheterna

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god
kvalitet
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.7.1 Äldre får god personlig vård och omsorg
Uppfylls helt
Förväntat resultat

En god personlig vård och omsorg utgår från en helhetsbedömning av den enskildes behov.
Omvårdnaden är individuellt utformad med hänsyn till den enskildes egna förmågor. För att
säkerställa kvaliteten bedrivs ett systematiskt förbättringsarbete. Den enskilde upplever att de
får en god vård och omsorg.
Enhetsmål:
Att den enskildes behov belyses i utredningen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Den enskilde upplever att den får god omvårdnad och personligt utformat stöd
Analys

Beställarenheten har under året genomfört en aktgranskning för att säkerställa att
dokumentationen utförs enligt gällande lagar och riktlinjer. Aktgranskningen visar att
dokumentationen är enligt gällande lagar och riktlinjer och håller en hög kvalitet som
garanterar att den äldre får en rättssäker handläggning. Utredningarna är väl skrivna så att den
enskilde kan ta del av den och förstå innehållet. Beställningarna till utförarna innehåller
tillräckliga uppgifter för att kunna genomföra uppdraget dvs hjälpa den äldre med det som
beviljats..
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Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Indikator

Periodens
utfall

Progno
s helår

Andel aktuella utredningar

90 %

75 %

2018

Andel salutogent skrivna
utredningar.

100 %

75 %

2018

Andel utredningar med
individuella
målformuleringar.

100 %

75 %

2018

Årsmål

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Uppföljning av utredningar vid aktgranskning alternativt via
kollegiegranskning 1 gång per år

2018-01-01

2018-12-31

Period

Avvikelse

Enhetsmål:
Enheten arbetar för att utveckla ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt med
inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Under 2018 avser Kungsholmens stadsdelsförvaltning fortsätta att utveckla ett teambaserat
arbetssätt för äldre i ordinärt boende där äldreomsorgen och hälso- och sjukvården på
Kungsholmen ingår.
Analys

Enheten har under året arbetat med kompetensutvecklingen och kunskapshöjningen kring
demens och kognitiv svikt. Enheten har haft fyra halvdagarsutbildningar om
multiprofessionellt teambaserat arbetssätt. Under året har fokus främst varit på den
individuella stjärnmärkningen för biståndshandläggare. Enheten har även tagit fram en egen
checklista för arbetet med personer med kognitiv svikt och demenssjukdom. Denna checklista
är som ett stöd för medarbetarna i deras arbete för att säkerställa att den enskilde får det stöd
och hjälp som behövs. Undersköterskorna i "Tryggt mottagande teamet" har också arbetat
med stjärnmärkningen, och genomgick under hösten utbildningen ”Reflektion och
bemötande” genom utbildare från Äldrecentrum.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheten kommer under året att arbeta med stjärnmärkning

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.7.2 Äldre upplever meningsfullhet och kan påverka sin tillvaro
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Kvinnor och män ges en likvärdig äldreomsorg. Den äldre bemöts med respekt och har
möjlighet att påverka hur insatserna genomförs. Den äldre upplever sin dag som meningsfull
genom varierande aktiviteter och möjlighet att delta i sociala sammanhang med hänsyn till
kultur, livsåskådning, och tro. Skillnaden i nöjdhet med aktiviteter inom vård- och
omsorgsboende och dagverksamhet mellan kvinnor och män är utjämnad.
Enhetsmål:
Att beställningen av insatser innehåller tydligt behov, syfte och mål.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att beställningarna till utförarna innehåller tydligt syfte och mål. Med tydliga syften och mål
ökar utförarens förutsättningar att tillsammans med den enskilde upprätta en tydlig
genomförandeplan, med utgångspunkt i den enskildes egna önskemål och behov.
Analys

Enheten genomför aktgranskning en gång per år. Den visar på att beställningarna som skickas
till utförarna har en tydlig beskrivning av behov och att det framgår syfte och önskade
uppnådda mål med insatserna. Detta underlättar utförarnas planering av insatserna
tillsammans med den enskilde. Det framgår även att arbetssättet att skicka
ramtidsbeställningar till servicehusen har fallit väl ut.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel beställningar där
behov tydligt framgår

100 %

80 %

2018

Andel
ramtidsbeställningar där
det framgår syfte och
önskade uppnådda mål
för insatsen

100 %

80 %

2018

Minst 20 st genomförda
beställningar enligt ramtid
gentemot servicehus

58

20

2018

16

42

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vi följer upp beställningar skickade till utföraren, via stickprov.

2018-01-01

2018-12-31

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Stickprov i samband med aktgranskning i juni genomfördes.
Vi testar och utvärderar om utförarna kan utvärdera våra
beställningar via es-maker
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Nämndmål:
1.7.4 Äldre är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Information är lättillgänglig och tydlig. Kommunikationen med den äldre anpassas till
förutsättningar och behov. Insatserna ges med hög kontinuitet. Samverkan med anhöriga och
andra viktiga samarbetspartners är välfungerande. Den äldres upplevelse av trygghet inom
vård- och omsorgsboende ökar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Beställarenheterna ska säkerställa att de tidigt uppmärksammar
anhörigas behov och att rätt information ges.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Äldre är trygga och delaktiga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att äldre upplever sig informerade om äldreomsorg och vet vart de ska vända sig för att
ansöka om insatser. Äldre är delaktiga och genomförandeplaner upprättas i god omfattning.
Nyanställda ska ha genomgått introduktionsprogrammet om anhörigstödfrågor.
De äldre som får insatser från Tryggt mottagande i hemmet ska uppleva en trygg och hållbar
hemgång samt uppleva en ökad delaktighet och självständighet.
Äldrekuratorer informerar om äldreomsorg och lotsar till andra vårdgivare och myndigheter.
Äldrekuratorer ger stöd och är lyhörda för den äldres behov.
Analys

Beställarenheten har arbetat aktivt med att informera allmänheten om äldreomsorgen i
Stockholms stad och på Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Den 29 maj höll beställarenheten
i samverkan med det lokala pensionärsrådet en informationseftermiddag om äldreomsorg.
Förutom beställarenheten fanns representanter från polisen, bostadsförmedlingen, samt synoch hörselkonsulent på plats för att informera. Ca 40 personer (14 män och 24 kvinnor) kom
och eftermiddagen blev uppskattad av besökarna. Under oktober månad medverkade enheten
vid seniordagen samt höll en föreläsning på Stockholms sjukhem, anordnat av Hälsogruppen.
Under hösten har Tryggt mottagande teamet aktivt börjat arbeta med Nollvisionen, dvs. att
förebygga tvång och begränsningar. Äldrekuratorer har påbörjat uppsökande arbete av äldre
över 90 år som inte har några insatser från äldreomsorgen. Informationsbrev har skickats ut
till samtliga. Enheten har även spelat in en film om äldrekuratorernas arbete och Tryggt
mottagande teamets arbete i syfte att sprida ut information.
Den 29 maj hölls en informationsdag om äldreomsorgen.
Vid introduktion av nyanställda genomförs demens ABC & demens ABC +.Enheten arbetar
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fortlöpande med SIP (samordnad individuell plan med en individ som behöver insatser från
kommun och landstinget).
Enhetens medarbetare har genomgått utbildning i multiprofessionellt. Enheten har i samband
med kvalitetsuppföljningen följt upp inkomna genomförandeplaner

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Allmän information om äldreomsorgen, vid en informationsdag
under våren

2018-01-01

2018-12-31

Enhetens medarbetare har god kunskap om demens och kognitiv
svikt.

2018-01-01

2018-12-31

Uppföljning av inkomna genomförandeplaner.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Uppfylls helt
Nämndmål:
2.1.1 Energianvändningen inom nämndens verksamheter är hållbar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Nämndens verksamheter använder
energieffektiva alternativ. Elförbrukningen per kvadratmeter i nämndens lokaler minskar.
Analys

Vi har minskat pappersutskrifterna på enheten genom att alltid skriva ut dubbelsidigt. Vi har
minskat på koldioxidutsläppen genom att i första hand alltid använda kollektiva färdmedel
eller gå till våra besök utanför kontoret. Vi har köpet ekologiskt när sådant funnits. Vi har
släckt våra skrivbordslampor vid våra arbetsplatser när vi inte vistats där
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31
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KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Budget är i balans.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kostnaderna för köp av verksamhet ryms inom budgetramen genom att rätt ersättning per
insats ges.
Analys

Beställarenhetens personalbudget är utan avvikelse. Beställarenhetens beställarbudget köp av
verksamhet visar på ett överskott. Överskottet beror på minskat behov av insatser framförallt
inom vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg.
Samverkan med utförare
Vi har arbetat med samverkan och uppföljning sammanhållet. Genom möten och samverkan
upplever vi att kvaliteten och ordningen i den ekonomiska viktiga rapporteringen har stigit. Vi
har genomfört samverkansmöten med åtta av de största utförarna under perioden. Under 2018
har hemtjänstrapportering granskas för att kontrollera att rapportering är korrekt,
beställarenheten har noterat förbättringar i rapportering.
Korrigerad rapportering från verksamhetsårets start uppgår till ca 430 tkr.
Köp av verksamhet ligger inom budgetramen.
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Beställaren totalt

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomgång av ekonomisk prognos tillsammans med controller en
gång i månaden samt för samtliga medarbetare på
arbetsplatsträffar/tematräffar under året

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Den ekonomiska prognosen är en stående punkt på apt-möten och möten med controller har genomförts löpande under året
Uppföljningsmöten med de åtta största hemtjänstutförarna två
gånger per år.

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Enheten har under året genomfört samverkansmöten med de 8 största hemtjänstutförarna för att öka samarbetet mellan
beställarenheten och utförarenheterna.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndmål uppnås med lika goda resultat för alla, oavsett kön. De tjänster och den service
som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för flickor
och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har tillgång till och analyserar
könsuppdelad statistik.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga enheter analyserar 2017 års resultat.
Förbättringsområden för 2018 tas fram där omotiverade skillnader
mellan könen framkommer.

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har analyserat resultaten för 2017. Förbättringsområde har tagits med.
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Enhetsmål:
Kvinnor och män får ett jämställt bemötande, en jämställd myndighetsutövning samt
jämställt stöd och omsorg.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Handläggare behandlar alla personer med respekt och värde samt bedömer insatser och behov
på samma sätt.
Analys

Enheten har använt sig av checklista för jämställdhet vid ärendedragningar. Enheten har också
utvärderat det bemötande äldre upplever genom att skicka ut enkäter till äldre med insatser.
Detta för att mäta den äldres upplevelser och jämföra upplevelserna utifrån kön.
Resultatet visar att kvinnor väljer oftare att ringa direkt till biståndshandläggare medan män i
större utsträckning skickar e-post alternativt ringer via äldre direkt. Enheten har telefontid två
dagar i veckan en timme per gång. Enhetens medarbetare nås under kontorstid kontakt center
- Äldre Direkt och vid brådskande fall kan Äldre Direkt koppla till enheten jourtelefon som är
bemannad under vardagar under kontorstid kl. 8-16:30
Indikator

Äldre upplever att
beställarenheten har god
tillgänglighet

Periodens
utfall

77 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

80 %

Period

2018

Analys
Enheten har genomfört en enkät om hur de äldre upplever enhetens tillgänglighet. Enheten uppnår inte det uppsatta målet
på 80 %. Av de äldre har 77 % svarat att de tycker att det är lätt att komma i kontakt med en biståndshandläggare genom
telefon, e-post eller via kontaktcenter Äldre Direkt. Resultatet visar att kvinnor väljer oftare att ringa direkt till
biståndshandläggare medan män i större utsträckning skickar e-post alternativt ringer via äldre direkt. Enheten har telefontid
två dagar i veckan en timme per gång. Enhetens medarbetare nås under kontorstid kontakt center - Äldre Direkt och vid
brådskande fall kan Äldre Direkt koppla till enheten jourtelefon som är bemannad under vardagar under kontorstid kl. 816:30.
Äldre upplever att de får
tydlig och tillräcklig
information

96 %

85 %

2018

Analys
Enheten har genomfört en enkät om hur de äldre upplever den information som denne fått i samband med ansökan.
Samtliga av de tillfrågade är nöjda med informationen som de fick i samband med ansökan.

Äldre upplever ett bra
bemötande av
handläggaren.

100 %

90 %

2018

Analys
Enheten har genomfört en enkät om hur de äldre upplever biståndshandläggarnas bemötande. I samtliga fall är de äldre
nöjda med biståndshandläggarens bemötande.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetsspecifik enkät om hur den äldre upplever information,
tillgänglighet och bemötande

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enkäten har skickats till samtliga som fått ett biståndsbeslut sedan april 2018 och fortlöpande under hela året
Kontinuitet följs upp ur genusperspektiv och återförs till sex av de
största hemtjänstutförarna tre gånger per år.

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Enheten har följt upp personalkontinuiteten kvartalsvis. Denna uppföljning har delgivits utförarna för att dessa ska arbeta för
en god personalkontinuitet hos våra brukare.
Beställarenheten har under 2018 återkopplat mätning av kontinuitet, tolkningar av denna och hur kontinuiteten fördelar sig i
förhållande till genusperspektiv till utförarna.
Sammanfattningsvis har vissa skillnader gällande kontinuitet kunna observerats. Dessa skillnader är stora mellan de olika
utförarna. Gällande skillnader mellan kön har kvinnor haft en något bättre kontinuitet både 2017 och 2018.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Uppfylls helt
Indikator

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

84 %

Sjukfrånvaro

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

77 %

81 %

81

2018

1,8 %

3,5 %

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Analys
Sjukskrivna på hel- eller deltid följs upp genom regelbundna samtal och i förekommande fall rehabiliteringsmöten.
Uppgifterna ej klara för hela 2018! Den totala sjukfrånvaron är 1,41 % (rullande 12 månader, juli 2018). Korttidssjukfrånvaron
är 1,40 % och långtidssjukfrånvaron på 0,21 % (rullande 12 månader, juli 2018

Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ledare för nämndens verksamheter ger sina medarbetare förtroende och förutsättningar för att
ta ansvar i sitt arbete. Genom engagemang, lyhördhet och nytänkande kan chefer och
medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att aktivt medskapandeindex
(AMI) ökar och att en sund personalrörlighet uppnås.
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Indikator

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

93

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

90

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Period

2018

Avvikelse

Analys
Enheten har tagit fram en kompetensförsörjningsplan. Enheten har under året haft en låg personalomsättning och har inte
haft särskilt svårt vid rekryteringen av nya kompetenta medarbetare till semestervikariat/vikariat.

Enhetsmål:
Ett tillgängligt och nära ledarskap genomsyrar enheten
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ledarskapsindex ska öka under år 2018.
Enhetens medarbetare upplever att enhetens chefer är tillgängliga och ger feedback och
återkoppling på deras arbetsinsatser.
Vi kommer ha en uppdaterad kompetenförsörjningsplan under 2018.
Analys

Under året har enheten arbetat med återkoppling och feedback, skapa bra förutsättningar för
delaktighet samt chefernas tillgänglighet. Enheten ändrade sin ledningsorganisation under
våren för att skapa en tydligare ledningsstruktur. Från och med april leds enhetens arbete av
en beställarchef och två biträdande beställarchefer mot tidigare två beställarchefer och en
biträdande beställarchef. Enhetens ledning har varit närvarande och funnits tillgänglig för
frågor och stöd. En av enhetens chefer har funnits med på ärendedragning och samtliga
veckomöten. Det har även funnits minst en chef tillgänglig för att kunna ge medarbetarna stöd
i det dagliga arbetet. Cheferna har medverkat vid arbetsplatsträffar, regionmöten och
kvalitetsforum.
Enheten har sedan flera år följt upp medarbetarnas arbetssituation kvartalsvis. Sedan hösten
har enheten skapade en ny uppföljningsmetod för att ytterligare fördjupa uppföljningen av
medarbetarnas arbetssituation. Medarbetare som svarade på enkäten har erbjudits samtal av
närmaste chef i samband med detta.
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Enhetens chefer ger
återkoppling och
feedback.

73,33 %

60 %

2018

Enhetens chefer skapar
bra förutsättningar för
delaktighet.

76,67 %

70 %

2018

Enhetens chefer är
tillgängliga.

86,67 %

60 %

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheten följer upp medarbetares arbetssituation.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har sedan flera år följt upp medarbetarnas arbetssituation kvartalsvis. Sedan hösten har enheten skapade en ny
uppföljningsmetod för att ytterligare fördjupa uppföljningen av medarbetarnas arbetssituation. Medarbetare som svarade på
enkäten har erbjudits samtal av närmaste chef i samband med detta.

Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndens alla verksamheter har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer
har en bra arbetssituation, sjukfrånvaron minskar och där alla medarbetare har lika
möjligheter och rättigheter. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ökar andelen medarbetare som
rekommenderar sin arbetsplats.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

73 %

60 %

2018

Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

8,42

7

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har hälsofrämjande mål.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Berörda enheter fortsätter implementera handlingsplanen för
socialsekreterare och biståndshandläggare

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Vi skapar tillsammans en bra och inkluderande arbetsmiljö
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Höga värden på såväl deltagande som värden på AMI och fortsatt låg sjukfrånvaro.
Analys

Vi har arbetat systematiskt med arbetsmiljön. Inom ramen för handlingsplanen för
biståndshandläggarnas och socialsekreterarnas arbetsmiljö har enheten medverkat i en
gemensam föreläsning/workshop på förvaltningen. Medarbetarna har fått svara på
kvartalsuppföljning om deras arbetsmiljö och det kan konstateras att det har blivit mycket har
blivit bättre. Enheten har till följd av detta anställt biståndshandläggare som avlastar
personalgruppen med anledning av att flera upplevde att arbetssituationen var ansträngd.
Enhetens medarbetare har även fått svara på en intern enkät om arbetet i mottagningsgrupp
och basgruppsarbete. Detta ledde till att enheten hade en gemensam planeringsdag med syfte
att se över arbetssätt och organisationen i mottagningsgruppen. Detta föranledde beslutet att
mottagningsgruppens arbetssätt har förändrades, tre biståndshandläggare har friställts från
egna ärenden och arbetar löpande i mottagningsgruppen.
Arbetssättet har hitintills bl.a. inneburit högre kontinuitet för våra brukare, enklare planering
och större utrymme för arbetet i sina egna områden för handläggare med hemtjänstärenden
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheten bedriver hälsofrämjande arbete

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har under året bedrivit hälsofrämjande arbete genom att ha två friskvårdscoacher som informerar om olika
friskvårdsinsatser. Detta har bidragit till att enhetens medarbetare har fått ett ökat intresse kring friskvård och flera
medarbetare deltar i de aktiviteter som anordnas bl.a. stegtävlingar etc. Enheten har även ett rum för yoga och införskaffat
pilatesbollar och balansbräda.
Kvartalsuppföljning via webbaserad enkät till handläggarna om
arbetssätt och arbetsmiljö

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Under våren har enheten fortsatt arbeta med nya arbetssätt. Uppföljning av arbetet genomfördes i mars månad. Underlaget
för denna uppföljning har resulterat i att ett nytt arbetssätt med nytt mottagningsschema som utarbetades och som började
gälla from 1 oktober. Det nya arbetssättet innebär att enheten skapade en semifast mottagningsgrupp där 3 fasta
medarbetare arbetar och 3 medarbetare som alternerar utifrån ett schema. De fasta mottagarna står för kontinuiteten i
gruppen arbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
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Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

De beslut och insatser som nämnden ansvarar för utgår ifrån individens lika rättigheter och
möjligheter. Ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt genomsyrar verksamheterna.
Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är inkluderande och är fria
från diskriminering.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har genomfört kompetenshöjande insatser för medarbetarna om normkritiskt arbete. Detta är ett arbete som
kommer även fortsätta under 2019.

Enhetsmål:
Enhetens medarbetare har god kännedom om diskriminering och mänskliga
rättigheter.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Handläggningen utgår ifrån individens lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Det
individbaserade arbetssättet ger stöd för att ingen äldre ska uppleva sig diskriminerad i
kontakt med enheten.
Ingen äldre som kommer i kontakt med enheten ska uppleva diskriminering.
Analys

Enhetens medarbetare har genomgått utbildningar om mänskliga rättigheter. Under ett
kvalitetsforum medverkade äldreombudsmannen Linda Wikman som höll föredrag om
särskilt utsatta grupper och minoriteter. Vidare har utbildningen om diskriminering (som
förvaltas av Sveriges kommuner och landsting) genomförts. Samtliga medarbetare har
genomgått utbildning om de nationella minoriteterna.
Inga klagomål angående enhetens arbete som berör diskriminering har inkommit till enheten
Indikator

Andel klagomål som berör
diskriminering

Lindhagensgatan 76, 4tr
11218 Stockholm
08-50808410

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

0%

0%

0%

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

0%

KF:s
årsmål

Period

2018
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Analys
Inga klagomål som berör diskriminering har inkommit.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla medarbetare ska ha genomgått Stadens utbildning om de
nationella minoriteterna.

2018-01-22

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Samtliga medarbetare har fått information och utbildning i nationella minoriteter.
Enhetens medarbetare ska ha genomgått stadens webbutbildning
för att förebygga och motverka diskriminering.

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Medarbetare inom enheten har genomgått utbildningen i att förebygga och motverka diskriminering. Arbetet kommer även
fortsätta 2019.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Uppfylls helt
Indikator

Antal personer som
utsatts för våld i nära
relation som är kända av
socialtjänsten

Periodens
utfall

3 st

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017
5 st

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

tas fram
av
nämnd
en

Period

2018

Analys
Under året har socialtjänstens äldreomsorg kommit i kontakt med 3 kvinnor som varit utsatt för våld i nära relation.

Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Medarbetare inom nämndens verksamheter har kunskaper om våld i nära relationer och
normkritiskt förhållningssätt. Allmänheten får information om vart de kan vända sig vid våld i
nära relation. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd.
Barnperspektivet beaktas alltid.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla beställarenheter lägger till webb-utbildning om våld i nära
relationer vid introduktionen av nyanställda

2018-01-01

2018-12-31

Alla beställarenheter skapar rutiner kring utredningsmetoden
Freda-kortfrågor

2018-01-01

2018-12-31

Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Äldre som lever i våld blir uppmärksammade och erbjuds stöd.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Brukare erbjuds stöd utifrån upplevt våld
Analys

Enheten har under året genomgått utbildning i våld i nära relationer. Inom enheten finns en
grupp som har utökad kompetens och utbildning kring våld i nära relationer. Denna grupp är
känd som Värn gruppen. Under verksamhetsåret har två utbildningsdagar om Freda-kort
frågor genomförts för samtliga handläggare och värngruppen har skapat rutiner och varit
stödjande i kompetensutvecklingen samt haft en stående punkt där nya rön och uppslag
presenteras på APT. Rutiner och stödjande dokumentation har utvecklats under året och finns
alltid tillgänglig i fysisk form samt digital. Två medarbetare i värngruppen har under året
genomgått Karolinska institutets utbildning om våld i nära relationer (3hp) och är sedan
tidigare utbildade ledare i Nationellt center för kvinnofrids (NCK) utbildning vilken alla
medarbetare inom enheten genomgår.
Under året har beställarenheten kommit i kontakt med 3 personer som varit utsatt för våld i
nära relation. Dessa personer har fått individanpassat stöd och hjälp.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga biståndshandläggare är utbildade om våld i nära
relationer

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Samtliga medarbetare har fått utbildning under året om våld i nära relationer.

Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
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Övrigt
Tryggt mottagande i hemmet
Utvecklingsarbetet påbörjades under 2016. Syftet var att skapa förutsättningar för en trygg
och hållbar hemgång genom att utveckla arbetssätt inom hemtjänsten, i ärenden där
samverkan med primärvården och primärvårdsrehab är en förutsättning. Tryggt mottagande
ska även hjälpa den äldre med att ta nödvändiga kontakter med distriktssköterska,
arbetsterapeut och fysioterapeut (sjukgymnast) samt i många fall besöka den äldre där den
vistas innan insatserna initieras (så som sjukhus eller korttidsboende). Sedan maj månad
samarbetar enheten också med Norrmalms stadsdelsförvaltning. Gruppen består idag
(exklusive ledning) av 7 medarbetare med både Kungsholmen- och Norrmalms
stadsdelsområde som upptagningsområde. Teamet har under perioden maj tom juli stöttat 7
äldre på Norrmalms stadsdelsområde och totalt har ca. 170 äldre fått stöd via Tryggt
mottagande sedan start december 2016. Enheten har arbetat med Nollvisionen (att motverka
och förebygga tvång och begränsningar) under hösten. Tryggt mottagande har också
medverkat i två olika informationsfilmer som riktas till enskilda, anhöriga och medborgarna.
Både de äldre som fått tryggt mottagande, anhöriga och samarbetspartners uttrycker att de är
mycket nöjda med insatsen "Tryggt mottagande i hemmet". Teamet skapar den extra
trygghets som krävs för att de äldre ska kunna återgå till sitt hem. Hemtjänstutförare lyfter
fram att samarbetet och de stöd teamet erbjuder har fungerar mycket bra.
Äldrekuratorer
Fram till december har enhetens äldrekuratorer träffat ca 180 unika personer och haft ca 2000
olika kontakter. Av dessa har 26% varit stödjande samtal, 3% har varit uppsökande kontakter,
15% har varit motiverande samtal och 15% handlat om praktiskt stöd, lotsande 10%,
vräkningsförebyggande 5%. Äldrekuratorerna har även arbetat med uppsökande verksamhet
av äldre över 90 år utan insatser från äldreomsorgen. Informationsbrev har skickats till
samtliga. Enheten har även spelat in en informationsfilm om kuratorernas uppdrag. Detta i
syfte att sprida information och komma i kontakt med medborgarna. Äldrekuratorerna har i
flera fall kunnat förbygga en vräkning.

Kvalitetsarbete
Enheten har under året mottagit fem avvikelser. Tre av dessa har kommit från slutenvården
och har handlat om bristande kommunikation vid utskrivningsprocessen samt lång
handläggningstid. Det har lyfts med handläggarna att det är viktigt att ha en kontinuerlig
kontakt med sjukhuset, särskilt viktigt om en ansökan tar tid att utreda. En avvikelse har
handlat om en e-ansökan som inte blev behandlad inom rimlig tid, blev liggande i systemet
utan åtgärd. Enheten behöver arbeta med rutiner kring de digitala ansökningarna. Avvikelse
har också gällt en missad tilläggsanteckning i webcare. Även där behöver enheten ha tydliga
rutiner för att inte information ska missas.
Enheten har mottagit klagomål på hur stadsdelsförvaltningen hanterat informationen kring
bytet av leverantör för persontransporter. Anhörig uppgav att ingen information hade getts till
anhöriga om bytet. Enheten kommer att se över rutinen för informationsspridning vid dessa
typer av övergångar, och vilket ansvar vi har att informera.
Enheten har även mottagit ett klagomål om bemötande där den enskilde önskade byta
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handläggare med motiveringen att personkemin inte stämde överens.
De äldres upplevelser av bemötande mäts i två olika undersökningar. Stadens centrala
brukarundersökning och enhetens egna. Stadens undersökning riktar sig till en specifik grupp,
de som är går på dagverksamhet med inriktning demens och resultatet av dessa två
undersökningar skiljer sig något. I den egna undersökningen uppger 100 % att de har blivit
väl bemötta av sin biståndshandläggare. I stadens undersökning gällande dagverksamheten
upplever 76 % sig väl bemötta. I en genomgång av materialet kan en korrelation mellan den
äldres upplevelse av bemötande och vilka möjligheter de har att påverka aktiviteterna
konstateras. Enheten tar dock det mindre positiva resultatet på stort allvar och kommer arbeta
vidare med bemötande av personer med minnessvikt och vidare utreda vad resultatet beror på.
Enheten lyfter fram såväl positiva och negativa synpunkter på Apt-möten för diskussion och
ett gemensamt lärande.
Enheten har totalt haft 5 st IA-anmälningar under året. 3 st handlade om fallolyckor i tjänsten,
en obehörig som kommit in i förvaltningens lokal och en som handlar om en vält vattenmugg
nära en elkontakt. Enheten utreder, analyserar och följer upp händelser i IA och i
förekommande fall skickar dessa vidare till berörda myndigheter. Vid behov ses rutiner över
och lyfts på möten med enhetens medarbetare.
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Sammanfattande analys
Kungsholmens hemtjänst 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 samt Baltzar träfflokal. 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 har sin egen bemanning kl. 7.30 - 22.00 och har en underleverantör som ansvarar för
larmtjänster och nattbesök mellan kl. 22-07.30. Fixarservice, som utgår från Baltzar, är
efterfrågad och uppskattad.
Äldre får god och personlig omvårdnad
Enheten håller en hög kvalité och personal har ett stort engagemang hos våra kunder, vilket
avspeglar sig i brukarundersökningen där 98% anser att de får ett bra bemötande från vår
personal.
Enheten har genomgått många förändringar under 2018 för ett höja nöjdheten hos kunderna
och effektivera arbetet för omvårdnadspersonalen. Exempelvis har enheten införskaffat en
elbil för att lättare kunna transportera sig, ändring i administrationen för att öka
självständigheten och överblicken hos de som planerar samt har en ny enhetschef tillträtt i
mitten av juni. Fokusarbetet har under 2018 varit att lägga en grund för att skapa högre
kontinuitet hos våra kunder för att säkra deras upplevelse av att det ska kännas tryggt att ha
hemtjänst. Vi har även fortsatt det pågående arbetet kring ramtiden som ska göra våra kunder
mer involverade att kunna påverka hur och när hjälpen ska genomföras.
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Under 2018 har även enhetens ekonomi stått i centrum för att undersöka varför enheten går
med underskott samt ta fram åtgärder för att ekonomin ska gå enligt budget. Många åtgärder
har vidtagits där administrationen ändrats samt att vi lagt mycket fokus på uppföljning av
utförda insatser.
Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Baltzar träfflokal har genomgått en stor renovering för att skapa bättre tillgänglighet i lokalen
för besökarna. Delar av möblemanget har bytts ut för att skapa en välkomnande känsla när
besökarna kommer. Aktivitetsutbudet har setts över för att skapa fler aktiviteter som kan bidra
till att fler äldre personer på Kungsholmen väljer att besöka Baltzar, vissa har redan startats
under hösten 2018 medan andra aktiviteter kommer att starta under första delen av 2019. Vi
har även sett över aktiviteterna för att både män och kvinnor ska känna sig nöjda med utbudet
då det 2018 var flest kvinnliga besökare.
Utvecklingsområde
Som beskrivits ovan så har 2018 präglats av att ändra så att administrationen och enheten
arbetar mer effektivt med de resurser som finnas i verksamheten. Utvecklingsområde för 2019
kommer vara att arbeta för att höja tryggheten hos våra kunder. Några av dessa aktiviteter
kommer vara att jobba med ökad kontinuitet, information till kunder vid förändringar samt
tillgängligheten när våra kunder vill komma i kontakt med oss.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert att bo och vistas i. Trygghetshöjande
insatser genomförs i samverkan med polis och andra aktörer. Förvaltningen har en god
beredskap vid allvarliga händelser. Genom integrationsskapande aktiviteter möjliggörs möten
mellan kulturer och generationer.
Analys

Vi samverkar med olika aktörer såsom biståndshandläggare, vårdcentraler, rehab m.fl. för att
skapa trygghet hos våra äldre. Vi har en rutin för kris- och katastrofläge som repeteras
regelbundet i personalgrupperna för att personalen ska kunna arbete för att trygga kunden
under krissituationer. .
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen söker medel från de extra trygghetsmedel som finns
i budget 2018 för att genomföra trygghetshöjande åtgärder.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.6.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Inom nämndens verksamheter finns möjlighet till eget skapande och möjlighet att ta del av
kultur i olika former. Nämnden verkar för att kulturen tillgängliggörs för alla inom
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stadsdelsområdet oavsett könstillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning. Nämnden har ett
gott samarbete med kulturförvaltningen.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen sprider information och goda exempel på
kulturområdet inom verksamheterna

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Äldre tar del av ett varierat kulturutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Äldre som besöker Baltzar är nöjda med det kulturella utbudet.
Analys

Äldre som besöker Baltzars träfflokal är nöjda med aktiviteter som erbjuds enligt
enkätundersökningar som gjorts bland besökare. Surfplattecafét och datakurs är exempel på
mycket uppskattade och meningsfulla aktiviteter.
Verksamheten har under hösten gjort studiebesök i liknande verksamheter för att få
inspiration får ett ökat utbud av aktiviteter. Vissa nya aktiviteter har verksamheten redan
infört under hösten såsom stavgång och afternoon tea. Baltzar kommer även att vara öppet
under mellandagarna vid jul vilket fått bra respons från besökarna. Under 2019 kommer vi
arbeta mer med tillgängligheten på Baltzar då verksamheten kommer ha öppet på klämdagar
samt hela sommaren. Vi kommer även att öka aktivitetsutbudet på Baltzar för att fler äldre ska
kunna delta i en aktivitet som passar dem.
Besöksstatistiken 2018 var ca 77% besökare kvinnor och 23% män. Detta är siffror som vi
kommer jobba för att få mer jämlikt under 2019 genom att bland annat varierar utbudet av
aktiviteter.
Under 2018 har Baltzar genomgått en renovering för att öka tillgängligheten i lokalen och
delar av inredningen har uppdaterats för att öka trivseln.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god
kvalitet
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.7.1 Äldre får god personlig vård och omsorg
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

En god personlig vård och omsorg utgår från en helhetsbedömning av den enskildes behov.
Omvårdnaden är individuellt utformad med hänsyn till den enskildes egna förmågor. För att
säkerställa kvaliteten bedrivs ett systematiskt förbättringsarbete. Den enskilde upplever att de
får en god vård och omsorg.
Enhetsmål:
Äldre får god personlig omsorg
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Äldre är nöjda med hemtjänsten, upplever att de får ett gott bemötande och god omvårdnad.
Enheten bedriver ett systematiskt förbättringsarbete.
Analys

Kunderna är nöjda med personalen som kommer hem till dem, både bemötande och
omvårdnadsfrågor ligger över årsmålet. Vi arbetar systematiskt med förbättringsåtgärder
såsom kontinuitet för att våra kunder ska känna sig trygga och alltid uppleva ett gott
bemötande. Kontinuiteten har även blivit bättre under 2018.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Andel brukare som
upplever att de får god
omvårdnad

96 %

Andel äldre som upplever
att de får ett bra
bemötande

98 %

100 %

Andelen nöjda
omsorgstagare i
äldreomsorgen

84 %

95 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

90 %

2018

97 %

96 %

2018

79 %

85 %

2018

Nämndmål:
1.7.2 Äldre upplever meningsfullhet och kan påverka sin tillvaro
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kvinnor och män ges en likvärdig äldreomsorg. Den äldre bemöts med respekt och har
möjlighet att påverka hur insatserna genomförs. Den äldre upplever sin dag som meningsfull
genom varierande aktiviteter och möjlighet att delta i sociala sammanhang med hänsyn till
kultur, livsåskådning, och tro. Skillnaden i nöjdhet med aktiviteter inom vård- och
omsorgsboende och dagverksamhet mellan kvinnor och män är utjämnad.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utveckla aktiviteter inom Baltzars träfflokal i samverkan med
föreningar med utgångspunkt i hälsa, kultur och digitalisering.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Baltzars träfflokal erbjuder meningsfullhet och uppmärksammar äldres behov
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Äldre som besöker Baltzar får möjlighet till social samvaro och stimulans genom ett varierat
utbud.
Analys

Baltzars lokal har renoverats för att göra lokalen mer praktisk samt så har det gjorts en
beställning på nya möbler och dekoration som ska höja trivseln i lokalen. Under hösten har vi
gått på studiebesök till andra aktivitetscenter för att få inspiration till utökning av
aktivitetsutbudet inför 2019 samt utfört kompetenshöjning hos personal. Uppskattade
aktiviteter på Baltzar är IT-baserade aktiviteter där besökare för möjlighet att utveckla sina
IT-kunskaper. En av Baltzars nya aktiviteter är bland annat stavgång där besökare går en
promenad med en av aktivitetssamordnarna.

Enhetsmål:
Äldre som har hemtjänst har möjlighet att påverka insatsernas utförande
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Äldre har en individuellt utformad genomförandeplan som upprättas i dialog med den
enskilde.
Analys

Hur och när insatserna ska utföras diskuteras med kunden och genomförandeplan skrivs
utifrån kundens önskemål i största möjliga utsträckning och ändringar görs omgående när
behov och önskemål ändras. Enheten arbetar kontinuerligt med att hålla alla
genomförandeplaner aktuella men är ett förbättringsområde som vi kommer jobba mer med
inför 2019 för att säkerställa att kunderna har en aktuell genomförandeplan.
Vi har under hösten även delat upp så det är tre personer som planerar istället för två. Syftet
med detta är att samordnarna lättare ska ha översikt och ha en hanterbar grupp att planera för
så vi snabbare kan ta emot signaler om en kund vill ändra något eller inte är nöjd. Vi kommer
under 2019 inför teammöten där samordnarna ska sitta med sin personal och diskutera
situationen hos våra kunder för att snabbare kunna fånga upp om någon är missnöjd med sina
insatser. Vi har sedan december 2018 infört schemalagd rapport där varje team sitter med sin
samordnare ca 10 minuter innan de går ut för att börja sina arbetspass. Syftet med detta är att
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förbättra informationsflödet kring våra kunder och även fånga upp eventuellt missnöje.
Vi kommer under 2019 även arbeta med hembesöken som utförs av en administrativ personal
när vi får en ny kund. Den personen ska alltid vara den första som våra nya kunder möter så
dem i lugnt kan gå igenom hur det fungerar med hemtjänsten, ge information samt att
kundens önskemål om hur och när hjälpen ska utföras snabbt ska fångas upp.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel brukare som
upplever att de har
inflytande över sin
måltidssituation

98 %

87 %

2018

Andel brukare som är
nöjda med möjligheterna
till utevistelse

79 %

81 %

2018

Andel äldre som har en
aktuell, individuellt
utformad
genomförandeplan

57 %

70 %

2018

Andel äldre som upplever
att de kan påverka hur
hjälpen utförs

77 %

82 %

2018

76 %

77 %

Nämndmål:
1.7.3 Äldre har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Den äldre har inflytande och är delaktig i sin måltidssituation. Den äldre upplever att maten är
god och att måltiden är en trevlig stund med möjlighet till social samvaro och samtal. Maten
som serveras stimulerar aptiten, är näringsriktig och god.
Analys

Vi hämtar majoriteten av matlådorna från restaurang Frida till lokalen och därefter tar
personalen dessa med till kund. Den responsen vi fått från kunder via telefonsamtal tycker
maten är god samt att arbetssättet att hanterar matlådorna på sparar tid för
omvårdnadspersonalen.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Mäta nöjdheten med maten och måltidssituationen på Fridas
restaurang.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.7.4 Äldre är trygga
Uppfylls delvis
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Förväntat resultat

Information är lättillgänglig och tydlig. Kommunikationen med den äldre anpassas till
förutsättningar och behov. Insatserna ges med hög kontinuitet. Samverkan med anhöriga och
andra viktiga samarbetspartners är välfungerande. Den äldres upplevelse av trygghet inom
vård- och omsorgsboende ökar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utförarenheterna ska säkerställa att rutiner för samverkan,
bemötande och delaktighet med anhöriga finns.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Äldre är trygga
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Äldre upplever sig trygga med hemtjänsten, är informerade om förändringar. Enheterna
planerar så att den enskilde får träffa så få personer som möjligt.
Analys

Under hösten har en omfattande omorganisation skett för att vi på sikt ska kunna arbeta lättare
med kontinuiteten. Under den här perioden där vi ändrat antal schema som varje samordnare
ansvarar för har kontinuiteten i ett inledningsskede blivit sämre. Dock kommer detta arbete ge
effekt under början av 2019 när samtliga rutiner och arbetssätt är implementerade i
verksamheten. Fortsatt arbete kommer ske tillsammans med omvårdnadspersonalen gällande
att informera kunder vid förseningar och tillfälliga ändring, vilket vi sett är ett
utvecklingsområde som kan bli bättre.
Fixarservicen bidrar med trygghet genom att arbeta fallförebyggande.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Andel äldre som känner
sig trygg hemma med
hemtjänst

78 %

81 %

78 %

Andel äldre som upplever
att de är informerade om
vad som ska ske, när, hur
och av vem

Indikator

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

82 %

2018

83 %

81 %

2018

Andel äldre som upplever
god personalkontinuitet

83 %

71 %

2018

Antal personal en
hemtjänsttagare med
minst två besök om dagen
möter under en 14dagarsperiod

13,7

12

2018
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KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Uppfylls helt
Nämndmål:
2.1.1 Energianvändningen inom nämndens verksamheter är hållbar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Nämndens verksamheter använder
energieffektiva alternativ. Elförbrukningen per kvadratmeter i nämndens lokaler minskar.
Analys

Vi använder oss av en el-driven tjänstebil för att effektivisera verksamheten samt ett antal
elcyklar. Vi köper ekologiska produkter både till hemtjänsten och till Baltzar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls inte
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls inte
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
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Enhetsmål:
Enhetens budget är i balans
Uppfylls inte
Förväntat resultat

Budget i balans.
Analys

Enheten arbetar systematiskt för att minska det ekonomiska underskottet. Fokus har under året
varit att följa upp medarbetare och deras närvaro hemma hos kund samt avböjda besök. Vi har
även arbetat i personalgrupperna för att minska antalet avböjda besök.
En handlingsplan har även tagits fram för att genomför effektiviseringar i administrationen för
att underlätta uppföljningsarbetet samt säkerställa att alla besök som utförts blivit registrerade
så vi erhållit ersättning.
Införskaffandet av elbilen har gett god effekt pga. att personalen snabbare kan transportera sig
då vi har långa avstånd från lokalen till Stora Essingen.
Ekonomin diskuteras på arbetsplatsträffar och medarbetarna upplevs engagerade i frågan och
viljan är stor att få en ekonomi i balans.
Verksamheten har erhållit stimulansmedel som möjliggör utökad bemanning, fortsatt
anställning för lokalvårdare som frigör tid från undersköterskorna så dem kan fokusera på
omvårdnadsarbetet samt en administrativ person som ansvarar för att utföra hembesök åt nya
kunder så de får ett tryggt mottagande när de väljer oss till att utföra deras hemtjänstinsatser.
KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Nämndmål uppnås med lika goda resultat för alla, oavsett kön. De tjänster och den service
som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för flickor
och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har tillgång till och analyserar
könsuppdelad statistik.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga enheter analyserar 2017 års resultat.
Förbättringsområden för 2018 tas fram där omotiverade skillnader
mellan könen framkommer.

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Kvinnor och män ges en likvärdig äldreomsorg
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enhetens mål uppnås med lika goda resultat för kvinnor och män.
Analys

Enheten arbetar personcentrerat och enligt värdegrunden, vilket innebär att man ser till person
oavsett kön. En kunds genomförandeplan utformas efter kundens hjälpbehov tillsammans med
kunden där behovet står centrum.
I brukarundersökningen ser vi att det är viss skillnad mellan könen i frågor såsom hur nöjd
personen är med hur personalen utför arbetsuppgifter där män är 91% nöjda och kvinnor 80%
medan män är mindre nöjda med exempelvis om vi kommer på avtalad tid där män är 67%
nöjda och siffran för kvinnor är 74% . Den största skillnaden mellan könen fanns i från om
personalen har tillräckligt med tid för att utföra en insats så ansåg 91% av männen att de hade
det och enbart 75% av kvinnorna ansåg det. Stor skillnad var det även på hur lätt det är att få
kontakt med hemtjänsten där 70% av männen ansåg att det var lätt att få kontakt medan enbart
52% av kvinnor ansåg det. på övriga frågor låg svaren relativt i samma linje. Resultaten har vi
analyserat och kommer arbete med under 2019 för att skapa en mer jämlik nivå.
Inför 2019 har vi utökat aktivtetsutbudet på Baltzar för att öka antalet manliga besökare.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Uppfylls helt
Indikator

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

86

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017
85

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

81

81

2018
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Sjukfrånvaro

7,9 %

4,8 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

8%

8,6 %

Progno
s helår

Årsmål

5%

KF:s
årsmål

tas fram
av
nämnd
en

Period

VB
2018

Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ledare för nämndens verksamheter ger sina medarbetare förtroende och förutsättningar för att
ta ansvar i sitt arbete. Genom engagemang, lyhördhet och nytänkande kan chefer och
medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att aktivt medskapandeindex
(AMI) ökar och att en sund personalrörlighet uppnås.
Indikator

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

85

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

79

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Period

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Enhetens ledare skapar engagemang och nytänkande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Resultat för ledarskapsindex ökar. Medarbetarna upplever att arbetsplatsen tillvaratar idéer
om förbättringar och anser att de är med och bidrar till verksamhetsutveckling
Analys

Ny enhetschef sedan mitten av juni 2018. Personalgruppen är engagerad och har många idéer
på förbättringar som kan genomföras.
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Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndens alla verksamheter har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer
har en bra arbetssituation, sjukfrånvaron minskar och där alla medarbetare har lika
möjligheter och rättigheter. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ökar andelen medarbetare som
rekommenderar sin arbetsplats.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

69 %

66 %

2018

Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

8,3

7,8

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god arbetsmiljö
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Arbetsmiljön är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. Resultat för
index för AMI och organisatorisk och social arbetsmiljö ökar. Sjukfrånvaron minskar.
Analys

Under året har vi arbetat med att sänka sjukfrånvaron i form av att följa upp både korttids och
långtidssjukfrånvaron regelbundet. Enheten har en total korttidssjukfrånvaro på 3,46%. Även
om vi ligger högre än stadens mål vad gäller korttidssjukfrånvaro anser vi att det är en låg
siffra som vi är nöjda med. Detta baseras på att det är utmanande att arbeta i hemtjänsten både
fysiskt och psykiskt samt att det är ensamarbete, dvs du kan inte få hjälp från kollegor på
samma sätt som om man arbetar på en avdelning vilket ställer högre krav på vår personals
fysik när de kommer till arbetet.
Vi har tillsammans med personerna som varit långtidssjukskrivna under hösten så de som
varit borta 100% är numera i tjänst minst 50% där vi har en rehabiliteringsplan på återgång till
100% i arbete.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

De beslut och insatser som nämnden ansvarar för utgår ifrån individens lika rättigheter och
möjligheter. Ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt genomsyrar verksamheterna.
Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är inkluderande och är fria
från diskriminering.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Kungsholmens hemtjänst och Baltzars träfflokal lever upp till de mänskliga
rättigheterna och är fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att ingen äldre som kommer i kontakt med enheten ska uppleva sig diskriminerad.
Analys

Vi arbetar utifrån värdegrunden och den ska alltid genomsyra vår verksamhet. Vi har fått höga
betyg i brukarundersökningen gällande just bemötande, 98% på hemtjänsten och 90% på
hemstödet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Medarbetare inom nämndens verksamheter har kunskaper om våld i nära relationer och
normkritiskt förhållningssätt. Allmänheten får information om vart de kan vända sig vid våld i
nära relation. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd.
Barnperspektivet beaktas alltid.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

2018-01-01

2018-12-31

Alla utförarenheter ska öka kunskapen om våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Enheten uppmärksammar äldre som kan fara illa
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enhetens medarbetare har kunskap om våld i nära relation. Medarbetare uppmärksammar
äldre som kan fara illa. Kvinnor och män som upplevt våld får stöd.
Analys

Om personal misstänker att en äldre utsätts för våld finns det lokala rutiner för hur det ska
hanteras. Denna rutin ska återges regelbundet i samband med APT till personalgrupperna.
Delar av personalgruppen har även under året gått utbildning gällande våld i nära relationer
där de även återberättat utbildningens innehåll i samband med APT. Vi har dock inte
uppmärksammat något det här året.

Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt
Nedan presenteras en sammanfattning av dokumenterade synpunkter och klagomål. Många
klagomål har hanterats utan att de blivit dokumenterad. Enheten kommer under 2018 arbeta
med avvikelsehanteringen ska dokumenteras systematiskt. Alla
synpunkter/klagomål/avvikelser analyseras och diskuteras med berörda personer och tas
därefter oftast upp (anonymt) också i samband med APT för att vi inte ska upprepa våra
klagomål eller avvikelser.
1 avvikelse gällande bristande hygien hos kund
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1 klagomål gällande en matdistribution
1 klagomål gällande att tvätten inte var torr.
1 klagomål på en städinsats samt personals bemötande
1 avvikelse på att serviceinsatser inte blivit utfört enligt beställning
1 synpunkt på att kunder och anhörig var mycket nöjd med hjälpen

Kvalitetsarbete
Fokus under 2018 var att inför omorganisation och effektivisering i verksamheten i form av
ändrade arbetsrutiner för samordnare, ändrade arbetstider för omvårdnadspersonal, införande
av rapport samt ändringar i administrationen. Under 2019 kommer vi arbete med
kontinuitetsarbetet i form av kontinuerliga uppföljningar samt se över personalens schema,
målet är att majoriteten av dagpersonalen ska arbeta måndag-fredag för att få den bästa
kontinuiteten.
Enheten har ett omfattande arbete att genomföra under 2019 när det gäller dokumentationen
av avvikelser. Samtliga avvikelser och klagomål som inkommer hanteras men det brister i att
dokumentera skriftligt förutom i de fall vi får in skriftliga klagomål. Vi kommer börja ta upp
hanteringen av skriftliga avvikelser i samband med APT i januari och därefter arbeta
systematiskt med detta under året.

Övrigt
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Sammanfattande analys
Sammanfattande analys
Organisation:
Pilträdet och Fridhemmets ingår i Kungsholmens servicehusenhet vilka är särskilda boenden
för personer 65 år och äldre. Mestadels är det personer 65 år och äldre som bereds plats men
åldern är inte helt avgörande utan det är behovet som styr. Verksamheterna omfattar två
servicehus, Gläntans dagverksamhet, Fridas lunchservering och
Äldre är trygga
Arbetet med att individanpassa genomförandeplanerna och se till att de upprättas inom
uppsatt tid har säkerställts vilket resulterat i ökad trygghet samt delaktighet för våra äldre.
café. Servicehusen erbjuder ett eget boende där vi värnar om respekt för individens privatliv
och integritet. Ungefär 40 procent av de som bor på servicehusen är Kungsholmsbor och
resterande äldre kommer från andra stadsdelsområden.
Enhetens kvalitetsarbete och uppnådda resultat för målgruppen
Analysen innehåller en sammanfattande redogörelse för Kungsholmens servicehusenhets
verksamhetsår. Servicehusenheten arbetar både kort och långsiktigt med utveckling av nya
metoder och arbetssätt för att nå verksamhetens mål. För att kvalitetssäkra verksamheten
utförs egenkontroller enligt årsplan. Handlingsplaner och riskanalyser görs efter behov.
Resultatet från medarbetarenkäten, brukarundersökningen samt äldreomsorgens
inspektionsrapport redovisas under indikatorerna inom varje målområde. Sammanfattande
måluppfyllelse beskrivs i inledningen och mätbara resultat under respektive mål. Samtliga
mål bedöms som uppfyllda.
Äldre får god personlig vård och omsorg
Resultatet på genomförd kvalitetsuppföljning av Qusta på servicehusenheterna visar en
förbättring i resultat från föregående år. Enheten har nått sitt mål avseende samtliga
riskbedömningar. Enligt äldreförvaltningens inspektionsrapport har verksamheten utarbetade
rutiner och strukturer vilka skapar förutsättningar för att de äldre får en god vård och omsorg
med god kvalitet. Enheten arbetar aktivt vidare med att utveckla en attraktivare arbetsplats för
akademi och lärande.
Äldre är trygga
Arbetet med att individanpassa genomförandeplanerna och se till att de upprättas inom
uppsatt tid har säkerställts vilket resulterat i ökad trygghet samt delaktighet för våra äldre.
Äldre upplever meningsfullhet och kan påverka sin tillvaro
Arbetet med att individanpassa genomförandeplanerna och se till att de upprättas inom
uppsatt tid har säkerställts vilket resulterat i ökad trygghet samt delaktighet för våra äldre.
Fokusintervjuer med de äldre visar på att 84% av de tillfrågade upplever en meningsfylld
tillvaro.
En budget i balans
Verksamheten har en budget i balans.
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Äldre har stöd till en god matsituation
Vi strävar efter att måltidsituationen ska vara helhetsupplevelse där ett gott bemötande,
individuellt måltidsstöd och en god service är självklart för ett ökat välbefinnande. 95% av de
äldre uppskattar maten och tycker den är god.
Ledarskapet är engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat
Verksamheten arbetar med ett nära ledarskap för att tillsammans med medarbetarna utveckla
verksamheten. Resultatet på medarbetarenkäten har ökat på båda våra enheter, både AMI och
ledarskapsindex ligger över förväntat resultat.
Enheten är en medskapande arbetsplats
Enheten arbetar vidare med att främja en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare. Index för
organisatorisk och social arbetsmiljö visar ett resultat på 8,26 vilket ligger över förväntat
årsmålet på 8,1. Handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat har upprättats
tillsammans med medarbetarna.
Identifierade utmaningar och utvecklingsområden 2019
Utvecklingsområden för 2019 är bland annat att säkerställa att det klientel som tillhör rätt
målgrupp flyttar in på servicehusen. Att möta de ökade krav som ställs på verksamheten vid
implementering av välfärdsteknik.
Utifrån brukarundersökningens resultat behöver enheten bli bättre på att informera om
tillfälliga förändringar samt bli tydligare i kommunikation och information till anhöriga.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert att bo och vistas i. Trygghetshöjande
insatser genomförs i samverkan med polis och andra aktörer. Förvaltningen har en god
beredskap vid allvarliga händelser. Genom integrationsskapande aktiviteter möjliggörs möten
mellan kulturer och generationer.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen söker medel från de extra trygghetsmedel som finns
i budget 2018 för att genomföra trygghetshöjande åtgärder.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

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

Enheten har årligen en uppdaterad kris- och säkerhetsplan.
Analys

Enhetens kris- och säkerhetsplan har uppdaterats löpande under året. Enheten samverkar med
externa aktörer såsom brandförsvaret, polisen samt Micasa för att skapa en tryggare
boendemiljö för våra brukare. All personal har genomgått en utbildning om vägglöss och
skadedjur. En medarbetare har gått KI-utbildningen våld in nära relationer och fungerar som
ett ombud till övrig personal. Övriga medarbetare har under året gått en webbaserad
utbildning inom samma tema.
Bedömningen är att vi når vårt mål.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.6.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Inom nämndens verksamheter finns möjlighet till eget skapande och möjlighet att ta del av
kultur i olika former. Nämnden verkar för att kulturen tillgängliggörs för alla inom
stadsdelsområdet oavsett könstillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning. Nämnden har ett
gott samarbete med kulturförvaltningen.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen sprider information och goda exempel på
kulturområdet inom verksamheterna

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Enheten erbjuder ett varierat kulturutbud
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Att våra äldre ska känna sig nöjda med enhetens kulturella utbud och de aktiviteter som
erbjuds.
Analys

Enheten arbetar ständigt med att ha ett varierat utbud av kulturella aktiviteter utifrån
brukarnas önskemål. Fridhemmet har ett samarbete med Medborgarskolan som inneburit flera
olika aktiviteter som orgelmassage, yoga och målning. Även andra externa aktörer har
bidragit till ett rikt aktivitetsutbud med chokladprovning, hundbesök, dans- och
musikuppträdanden samt teater. Enheten arbetar med att ta till vara på de äldres och
personalens talanger vilket har resulterat i en eritreansk afton och en konstutställning där de
äldre fått visa upp sina fotografier och tavlor.
På Pilträdet har jazzkväll och kryddprovning anordnats. De flesta av aktiviteterna utförs
tillsammans med Gläntans dagverksamhet. På verksamheten erbjuds nutidsfrågesport, bingo
och tipsrunda varje vecka. Film och musik samt veckans högläsning med olika teman har varit
ett populärt inslag i vardagen. Enheterna erbjuder läsecirklar med bibliotekarie. Samtalsforum
i samband med bakning, matlagning och ett glas vin ger extra krydda på tillvaron. Ett mycket
populärt resmål under våren var en utflykt till Eva Anderssons växthus. På Pilträdets
servicehus upplever 95% av 65 tillfrågade att de är mycket nöjda med enhetens kulturella
utbud.
Bedömningen är att vi når vårt mål.
Indikator

Periodens
utfall

Andel äldre som upplever
sig nöjda med enhetens
kulturella utbud

95 %

Andel äldre som är nöjda
med aktiviteter på
dagverksamheten

89 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

2018

80 %

2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god
kvalitet
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.7.1 Äldre får god personlig vård och omsorg
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

En god personlig vård och omsorg utgår från en helhetsbedömning av den enskildes behov.
Omvårdnaden är individuellt utformad med hänsyn till den enskildes egna förmågor. För att
säkerställa kvaliteten bedrivs ett systematiskt förbättringsarbete. Den enskilde upplever att de
får en god vård och omsorg.
Enhetsmål:
Äldre får god vård och omsorg.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Äldre på servicehusenheten får en trygg vård och omsorg av god kvalitet.
Analys

Brukarnas fysiska, psykiska och medicinska behov bedöms och dokumenteras utifrån olika
bedömningsinstrument av hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa följs rutinmässigt upp via
egenkontroller. Den genomförda kvalitetsuppföljningen Qusta visar på ett förbättrat resultat
från föregående år. På Fridhemmet har resultatet stigit från 89% ( 2017) till 94% (2018) och
på Pilträdet från 92 % (2017) till 95% (2018).
Som del av en akademisk nod är servicehusens ambition att skapa en attraktiv arbetsplats för
akademi och lärande. Enheterna tar emot sjuksköterskestudenter från Sophiahemmets
högskola. För att ytterligare utveckla den akademiska miljön har enheterna i år tagit emot
arbetsterapeutstudenter från karolinska institutet.
Enheten arbetar vidare med palliativa ombud och nationell vårdplan för palliativ vård ( NVP).
Arbetet har lett till att både användandet av smärtskalor och registreringar i palliativa registret
har ökat. För att ytterligare utveckla den palliativa vården pågår ett samarbete med Karolinska
institutet med forskningsprojektet ”Döbra”. För att stärka undersköterskans kompetens och
avlasta sjuksköterskorna har en ny roll: samordnande undersköterska implementerats vilket
resulterat i minskad stress och arbetsbelastning för sjuksköterskorna samt ökad kvalité och
trygghet för våra äldre.
Dokumentationsgranskningarna enligt HSL och SoL som gjorts under året visar på att
dokumentationen har utvecklats och blivit mer patientsäker. Som utvecklingsområde
framkommer dock att det finns behov av tydligare genomgång av journalsystem för
nyanställda.
Under indikatorn äldre som känner sig nöjda med hemtjänsten har Fridhemmets resultat
minskat från 86 % (2017) till 71% (2018). En trolig orsak är den oro och turbulens som
uppstod under saneringen av vägglöss då många äldre evakuerades från sina hem. En annan
aspekt under samma indikator är verksamhetens svårigheter att uppfylla förväntningar och
behov utifrån en beställning den äldre inte anser passar hens behov. På frågan är
handläggarens beslut anpassat efter dina behov har resultatet sjunkit från 68% (2017) till 56%
(2018) på Pilträdet och från 71% (2017) till 56% (2018) på Fridhemmet. Något
verksamheterna måste arbeta vidare med under 2019 blir att förbättra samarbetet och dialogen
mellan biståndshandläggare, personal, den äldre och dess anhöriga.
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Bedömningen är att vi uppnår vårt mål
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel äldre som har en
aktuell ADL-bedömning

100 %

90 %

2018

Andel äldre som har en
aktuell
inkontinensutredning

94 %

80 %

2018

Andel äldre som har en
utförd och dokumenterad
riskbedömning avseende
nutrition/ malnutrition
(MNA)

97 %

90 %

2018

Andel äldre som har en
utförd riskbedömning
enligt Nortonskalan
avseende risk för trycksår

95 %

90 %

2018

Andel äldre som upplever
sig nöjda med
hemtjänsten

73 %

85 %

2018

82 %

Enhetsmål:
Äldre är trygga
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.7.2 Äldre upplever meningsfullhet och kan påverka sin tillvaro
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kvinnor och män ges en likvärdig äldreomsorg. Den äldre bemöts med respekt och har
möjlighet att påverka hur insatserna genomförs. Den äldre upplever sin dag som meningsfull
genom varierande aktiviteter och möjlighet att delta i sociala sammanhang med hänsyn till
kultur, livsåskådning, och tro. Skillnaden i nöjdhet med aktiviteter inom vård- och
omsorgsboende och dagverksamhet mellan kvinnor och män är utjämnad.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Inom servicehusen ska genomförandeplanerna utvecklas med
hänsyn till ramtidsbeställningar.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Äldre upplever meningsfullhet i sin tillvaro
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

De äldre upplever att personalen tar hänsyn till önskemål om hur hjälpen ska utföras och får
sina individuella behov tillgodosedda.
Analys

Genomförandeplanen skrivs tillsammans med den äldre. Den enskildes egna önskemål ska
tydligt framgå och insatserna styras därefter. Insatserna ska vara av god kvalitet som stärker
förmågan att leva ett meningsfullt och självständigt liv. Antal aktuella genomförandeplaner
ligger i snitt på 90 %. För att säkerställa att genomförandeplanerna upprättas i tid redovisas
statistiken veckovis på våra styrgruppsmöten och egenkontroller sker enligt rutin.
Enheten fortsätter arbetet för att förbättra resultatet och fokus under året har varit
dokumentation, ökad tydlighet och kommunikation. Enligt rutin stäms arbetskort/scheman av
med genomförandeplanen och förändringar rapporteras direkt. Ny rutin har tagits fram för att
säkra att samtliga insatser utförs. Genomgång av planerna sker i tvärprofessionella team.
I fokusintervjuer har det framkommit att större delen av de tillfrågade (84%) upplever en
meningsfullhet i sin tillvaro. Det är framför allt kontakten med den egna familjen, att följa
sina barns och barnbarns utveckling i livet, som värderas högt och bidrar till den upplevda
känslan. 80% av de äldre uppger att relationen till personalen är särskilt betydelsefull och
bidrar till minskad ensamhet och oro.
Utifrån brukarundersökningen upplever gästerna att de får tillräckligt med information om
vad som händer på dagverksamheten. Information sprids både muntligt och skriftligt. Det
finns en bra samverkan mellan brukare, anhöriga och personal. Gästerna tillfrågas regelbundet
om specifika önskemål gällande aktiviteter, fika etc.
Önskemål om aktiviteter tas upp på förtroenderåd/boenderåd varje månad och synpunkter kan
lämnas in till verksamheten. Bedömningen är att vi uppnår vårt mål
Indikator

Periodens
utfall

Andel äldre inom
dagverksamhet som
upplever att de har
möjlighet att påverka vilka
veckodagar de ska
besöka dagverksamheten

89 %

Andel äldre inom
dagverksamhet som
upplever att deras
individuella behov
tillgodoses

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017
85 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

85 %

2018

94 %

90 %

2018

Andel äldre som har en
aktuell genomförandeplan

88 %

85 %

2018

Andel äldre som upplever
att personalen tar hänsyn
till åsikter och önskemål
om hur hjälpen ska
utföras

75 %

75 %

2018

74 %
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Nämndmål:
1.7.3 Äldre har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Den äldre har inflytande och är delaktig i sin måltidssituation. Den äldre upplever att maten är
god och att måltiden är en trevlig stund med möjlighet till social samvaro och samtal. Maten
som serveras stimulerar aptiten, är näringsriktig och god.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Mäta nöjdheten med maten och måltidssituationen på Fridas
restaurang.

2018-01-01

2018-12-31

Utbildning för nya sjuksköterskor i nutritionsprocessen för att skapa
bättre förutsättningar för individbaserade insatser vid malnutrition
(särskilda boenden).

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Äldre har stöd till en god matsituation
Uppfylls helt
Förväntat resultat

De äldre uppskattar maten, måltidsmiljön och tycker att måltiden är en trevlig stund på dagen.
Analys

Vi strävar efter att måltidssituationen ska vara en helhetsupplevelse för alla brukare där ett
gott bemötande och en god service är självklart för ett ökat välbefinnande. I
genomförandeplanen identifieras brukarens behov av individanpassat måltidsstöd och de
brukare som har särskilda behov erbjuds näringsberikad kost.
Det finns lunchvärdar på båda våra enheter som stöttar brukarna i restaurangen och på
lunchklubb.
Maten och måltidsmiljön diskuteras på boenderådet på Fridhemmet och deltagarna uttrycker
att maten som serveras är mycket uppskattad och frukostklubben som anordnas av
restaurangen och aktivitetsansvarig på tisdagar är speciellt omtyckt.
Dagverksamheten lämnar månadsvis in förslag på önskekost till restaurangen vilket tas med i
planering av matsedeln.
På enheterna förs det en kontinuerlig dialog och uppföljning med matleverantörer, matråd och
brukare. Anhöriga och boendes synpunkter diskuteras i fokusgrupper samt via
förtroenderåd/boenderåd. Beställarenhetens individuppföljning visar att 92% av de tillfrågade
på enheterna upplever att de har inflytande över sin måltidssituation.
Bedömningen är att vi uppnår vårt mål
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Indikator

Periodens
utfall

Andel äldre inom
dagverksamhet som
tycker att måltiderna är en
trevlig stund på dagen

97 %

Andel äldre med reell risk
för undernäring som har
en vårdplan för nutrition

88 %

Andel äldre som
uppskattar maten och
tycker att den är god
(dagverksamhet och
servicehus)

95 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

95 %

98 %

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

91 %

2018

80 %

2018

85 %

2018

Nämndmål:
1.7.4 Äldre är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Information är lättillgänglig och tydlig. Kommunikationen med den äldre anpassas till
förutsättningar och behov. Insatserna ges med hög kontinuitet. Samverkan med anhöriga och
andra viktiga samarbetspartners är välfungerande. Den äldres upplevelse av trygghet inom
vård- och omsorgsboende ökar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utförarenheterna ska säkerställa att rutiner för samverkan,
bemötande och delaktighet med anhöriga finns.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Äldre är Trygga
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Äldre känner sig trygga med personalen och den vård och omsorg som ges på servicehusen.
Analys

Enheterna strävar hela tiden efter en god personal kontinuitet, en god tidskontinuitet samt en
god vård och omsorgskontinuitet för att skapa trygghet hos våra äldre.
Antal obesvarade larm har minskat efter att vi infört dagliga egenkontroller. Statistik
redovisas och obesvarade larm identifieras och följs upp. Larmen besvaras inom angiven
inställelsetid. En larmansvarig ansvarar för alla trygghetslarm vilket lett till mindre stress i
personalgruppen, säkrare vård, ökad trygghet för den äldre.
Enheterna arbetar vidare med värdegrunden och vikten av ett gott bemötande för att skapa
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trygghet och kontinuitet för våra äldre. För att öka tryggheten för våra äldre och anhöriga har
vi utbildat anhörigombud på verksamheterna vars roll är av kommunikativ och informativ
karaktär.
Enheterna har under året arbetat med att bli bättre på att informera de äldre om tillfälliga
förändringar. Fokus har lagts på att säkerställa informationsflödet mellan personal och den
äldre.
På Pilträdet visar brukarundersökningens resultat att förtroendet för personalen ökat från 79%
(2017) till 84%, (2018). Tryggheten har ökat från 81% ( 2017) till 87% ( 2018) . Andel äldre
som upplever att personalen alltid/ofta brukar informera om tillfälliga förändringar har ökat
från 53% (2017) till 67 % (2018).
Fridhemmet resultat på socialstyrelsens brukarundersökning visar ett lägre resultat än
föregående år på dessa punkter. För andel äldre som känner sig trygga hemma med hemtjänst
har resultatet minskat från 87% (2017) till 76% (2018).
Även andel äldre som upplever att personalen alltid/ofta informerar om tillfälligs förändringar
har minskat från 46% (2017) till 43% (2018). Enligt vidare analys kan vi se att där brukare
svarat själva eller tillsammans med någon ligger den totala siffran för båda enheter på 58%
och där anhöriga svarat själva ligger siffran på 45% (av de som upplever att personalen
alltid/ofta brukar informera om tillfälliga förändringar ) Resultatet visar att vi behöver bli
bättre på att ge information till anhöriga, då de i större utsträckning än brukarna upplever att
de inte får information om tillfälliga förändringar vilket påverkar brukarundersökningens
resultat negativt. Ett utvecklingsområde för 2019.
En bidragande faktor till det lägre resultatet på Fridhemmet kan vara det evakuerings- och
saneringsarbete där samtliga lägenheter behandlades mot vägglöss samt den mediala
uppmärksamhet det bidrog till. Enheten har skapat rutiner för hantering samt upptäckt av
vägglöss vid inflyttning.
Situationen har stabiliserats på verksamheten och enligt senaste fokusintervjuerna som
utfördes under augusti till oktober upplever 77% att de känner sig trygga.
En annan bakomliggande faktor som påverkar nöjdheten är att vi under 2018 sett en ökad
inflyttning av äldre som inte tillhör servicehusens målgrupp, dvs äldre med psykisk ohälsa,
hemlösa, äldre med grav kognitiv svikt och pågående missbruksproblematik. Det innebär en
utmaning för oss då målgruppen ställer ett ökat krav på personalens kompetens, bemötande,
förhållningssätt och arbetsmetoder. Det bidrar till en boendemiljö som skapar otrygghet för
både personalen och de äldre.
Bedömningen är att vi delvis når vårt mål
Indikator

Periodens
utfall

Andel larm som besvaras
inom angiven inställelsetid

98 %

Andel äldre som känner
förtroende för personalen

82 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

81 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

90 %

2018

80 %

2018
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel äldre som upplever
att det är lätt att få kontakt
med personalen vid behov

74 %

70 %

75 %

2018

Andel äldre som upplever
att personalen informerar
om tillfälliga förändringar

55 %

50 %

70 %

2018

Andel äldre som upplever
sig trygga med
hemtjänsten

82 %

84 %

85 %

2018

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Uppfylls helt
Nämndmål:
2.1.1 Energianvändningen inom nämndens verksamheter är hållbar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Nämndens verksamheter använder
energieffektiva alternativ. Elförbrukningen per kvadratmeter i nämndens lokaler minskar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Enheten skall vara resursmedveten.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten ska vara resursmedveten
Analys

Vid inköp av vitvaror, glödlampor och andra eldrivna produkter väljs alltid energilåga
alternativ.
Flera av Fridas restaurangs vitvaror är ersatta med energisnåla alternativ. En energieffektiv
induktionshäll är installerad och även värmeskåp, vattenbad och nedkylningsskåp är ersatta
stockholm.se
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med nyare mer energieffektiva modeller.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Uppfylls helt
Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter minskar uppkomsten av avfall och ökar
återvinningen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Verksamheterna förebygger uppkomsten av avfall. Avfallet återbrukas och återvinns i
möjligaste mån och tas omhand resurseffektivt. Inget farligt avfall förekommer i
hushållssoporna. Skräphanteringen i parkerna är effektiv och miljövänlig.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga verksamheter skapar rutiner när det gäller återvinning av
förpackningar för att öka medvetandet och utsorteringsgraden

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Enheten ska vara resurseffektiv
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten arbetar resurseffektivt för att minska miljöbelastning, dels genom beställning
ekologisk mat, avfallssortering samt återvinning. Enheten arbetarför att undvika slöseri.
Analys

Vårt mål är att alla våra medarbetare ska arbeta resurseffektivt, miljövänligt och miljösmart.
Det finns miljörum på båda verksamheterna där personal källsorterar. Personal utbildas i
basala hygienrutiner för att hygienartiklar ska användas vid rätt tillfällen. Detta för att bidra
till en god hygien och för att minska överanvändande av engångsartiklar.
Vi använder oss av miljövänliga och ekologiska produkter och mängden ekologisk mat har
ökat succesivt, Under sommaren valde restaurangen att köpa in närproducerade varor istället
för ekologiska vilket gjort att vårt inköp av ekologiska varor minskade något under
sommarmånaderna. Vi överstiger trots det satt årsmål på 45% med 2%. Fridas restaurang
arbetar kontinuerligt för att minska matsvinn. Skal och andra restprodukter tas till vara och
används för att göra t ex buljong. Mat som blir över paketeras och säljs till ett förmånligt pris
dagen efter. Fridas restaurang använder avfallskvarn vilket minskar sophantering och ökar
möjligheten att utvinna biogas och gödsel.
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Indikator

Andel ekologisk inhandlad
mat

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

47 %

Årsmål

45 %

KF:s
årsmål

Period

2018

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Budget i balans för 2018
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Under året har beläggningen på servicehusen varierat. Mellan april och juli månad stoppade
Fridhemmet inflyttningar till servicehuset på grund av pågående saneringsarbete. Det
resulterade till intäktsbortfall, ökade drift och personalkostnader. Från och med september
månad kunde Fridhemmet återigen erbjuda lägenheter i den utsträckning man tidigare gjort.
Verksamheten har sett över scheman samt bemanning för att kunna matcha den lägre
beläggningsgraden. Verksamheten har också sänkt kostnaderna för förbrukningsmaterial,
inkontinensskydd och inhyringskostnader för bemannings sjuksköterskor. Gjorda insatser gör
att vi når lagd budget!

stockholm.se
08-508 08 575

Tjänsteutlåtande
Sid 16 (24)

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndmål uppnås med lika goda resultat för alla, oavsett kön. De tjänster och den service
som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för flickor
och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har tillgång till och analyserar
könsuppdelad statistik.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga enheter analyserar 2017 års resultat.
Förbättringsområden för 2018 tas fram där omotiverade skillnader
mellan könen framkommer.

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Kvinnor och män får ett jämställt bemötande.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att kvinnor och män får ett jämställt bemötande och erbjuds aktiviteter utefter individuella
behov och önskemål.
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Analys

Enheten tar upp diskussionsfrågor om jämställdhet på APT och i andra mötesformer för att
skapa en medvetenhet om vad jämställdhet är och om det är något vi behöver förändra.
Enligt årets brukarundersökning upplever 91% av brukarna att de får ett bra bemötande av
personalen. Utifrån brukarundersökningens resultat har enheten under hösten arbetat vidare
med fokusfrågor. Fokusintervjuerna visar att 84% av de äldre upplever att bemötandet från
personalen är detsamma oavsett kön.
Dock framkommer att det finns högre förväntningar på kvinnor gällande omvårdnad, städning
och övriga hushållssysslor. Ingen av de tillfrågade hade högre förväntningar på männen
gällande hushållssysslor. Däremot finns det högre förväntningar på männen vad gäller hjälp
med teknik och andra traditionella manssysslor.
Efter att ha analyserat brukarundersökningens resultat gällande likheter mellan enheterna
relaterat till kön kan vi se att männen på båda enheter (89%) har större förtroende för
personalen än kvinnorna (78%). Männen är även nöjdare med hemtjänsten (nöjdhet män 85%,
nöjdhet kvinnor 70%).
Männen känner sig tryggare än kvinnorna 90% respektive 81% och männen (83%) tycker att
det är lättare än kvinnorna att få tag på personalen vid behov 83% respektive 70%. Här kan vi
även se en koppling till antal larm registrerade. Männen larmar inte lika ofta och i samma
utsträckning som kvinnorna. Detta kan även handla om att männen känner sig mindre
ensamma än kvinnorna. 55% av männen och 45% av kvinnorna uppger att de inte besväras av
ensamhet.
Totalt av de som flyttat in på servicehuset upplever 40% att de är mindre ensamma sedan
inflytt, 45% upplever ingen skillnad och 15% känner sig mer ensamma. En viktig faktor för
att inte känna sig ensam är erbjudna aktiviteter och känslan av att tillhöra ett sammanhang. Vi
kan se en koppling till ökad ensamhet hos de som inte kan röra sig självständigt utan är
beroende av hjälp för att ta sig ut ur lägenheten. Dock upplever de äldre att de känner sig
ensamma på grund av saknaden av en partner eller nära vänner som gått bort. Enligt
brukarundersökningen känner sig 42% av männen ensamma lite då och då och motsvarande
siffra är 40% för kvinnorna. Det betyder att frågan om ensamhet mynnar ut i att 11% av
männen och 14% av kvinnorna uppger att de mer eller mindre alltid känner sig ensamma.
På enheten erbjuds aktiviteter efter individuella behov och önskemål. Vi arbetar vidare med
vår värdegrund, levnadsberättelse samt individuella genomförandeplaner för att våra äldres
behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt.
Bedömningen är att vi når vårt mål.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Uppfylls helt
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Indikator

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

84

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

79

Sjukfrånvaro

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

79

81

2018

5,2 %

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ledare för nämndens verksamheter ger sina medarbetare förtroende och förutsättningar för att
ta ansvar i sitt arbete. Genom engagemang, lyhördhet och nytänkande kan chefer och
medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att aktivt medskapandeindex
(AMI) ökar och att en sund personalrörlighet uppnås.
Indikator

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

82

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Ledarskapet är engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ett nära ledarskap. Att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan chefer och medarbetare och
att vi tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten. Att alla medarbetare är väl insatta i
verksamhetens mål och de förväntningar som finns.
Analys

Resultatet från medarbetarenkäten visar ett aktivt medarbetarindex på 84 vilket innebär att vi
når vårt mål satt till 79. Ledarskapsindex visar ett resultat på 82 vilket är 4 över lagt årsmål.
Antal medarbetare som kan få tag på sin närmaste chef visar ett resultat på 85 %, andel
medarbetare som är insatta i arbetsplatsens mål ligger på 93 % och andel medarbetare som
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har förtroende för sin chef ligger på 79%.
Resultatet från årets medarbetarenkät visar att vi höjt vårt resultat sedan föregående år och att
vi ligger över uppsatt mål.
Under året har vi haft lönesamtal, en kompetensutvecklingsplan finns och vi arbetar med ett
utvecklingsinriktat ledarskap.
För att säkra rekryteringsprocessen har båda biträdande enhetschefer deltagit i utbildningen
kompetensbaserad rekrytering.
I maj rekryterades en ny kvalitetsansvarig till enheten, vars uppdrag bland annat är att arbeta
med systematiskt kvalitetsarbete och utveckla rutiner för en god och säker vård.
Sjukfrånvaron ( 6,5%) 2018 har ökat jämfört med tidigare år (5,2%) 2017. Det är fortfarande
ett lågt resultat och det är framför allt den långa sjukfrånvaron som stigit något. Den
procentuella ökningen på 0,7% är inte arbetsrelaterad.
Utifrån ett jämställdhetsperspektiv mellan män och kvinnor är skillnaden i sjukfrånvaro
obetydlig. Utfallet för män är 6,36 och för kvinnor 6,41.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel medarbetare som
har förtroende för sin
närmaste chef

79 %

80 %

2018

Andel medarbetare som
upplever att de kan få tag
på sin närmsta chef vid
behov

85 %

80 %

2018

Andel medarbetare som
vet vad som förväntas av
dem i arbetet

97 %

90 %

2018

Andel medarbetare som
är insatta i arbetsplatsens
mål

93 %

85 %

2018

Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndens alla verksamheter har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer
har en bra arbetssituation, sjukfrånvaron minskar och där alla medarbetare har lika
möjligheter och rättigheter. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ökar andelen medarbetare som
rekommenderar sin arbetsplats.
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra
Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

8,26

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

70 %

2018

8,1

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Enheten är en medskapande arbetsplats
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Att medarbetarna kan rekommendera sin arbetsplats till andra och har möjlighet att påverka
verksamheten genom förslag och idéer om förbättringar.
Analys

Resultatet av medarbetarenkäten visar att enheten inte når upp till förväntat resultat för
indikatorn ”på vår arbetsplats tillvaratar vi idéer om förbättringar”. Enheten fortsätter att
arbeta för att motivera medarbetarna till att lämna in förslag. Det finns möjlighet att lämna in
förbättringsförslag på APT, plan-/husmöten och HSL-möten, via mail samt anonymt i
förslagslåda.
Enheten har ett kvalitetsforum en gång i månaden där alla personalkategorier är
representerade. Frågor tas även upp på APT för att alla ska ha möjlighet att följa och ta del i
utvecklingen av verksamheten.
Enheten arbetar kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete enligt årshjulet för att
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att en tillfredställande
arbetsmiljö uppstår och ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Enheten har fem
skyddsombud. Skyddsronder genomförs en gång per år. Samtliga medarbetare har haft
medarbetarsamtal och erbjudits lönesamtal. Teambaserade riskbedömningar av arbetsmiljön i
brukarnas lägenheter utförs enligt rutin. Utbildningar hålls enligt kompetensutvecklingsplan.
Enheten fortsätter att arbeta med projektet ”en attraktiv arbetsplats” som startades 2017.
Syftet är att locka, inspirera, utveckla och bibehålla befintliga sjuksköterskor. Hälso- och
sjukvårdspersonalen har deltagit i en inspirationseftermiddag som var mycket uppskattad.
Handlingsplaner för medarbetarenkäten har skapats tillsammans med medarbetarna på båda
enheter. De områden som medarbetarna lyft fram är; medarbetarskap, öppet arbetsklimat,
styra mot gemensamma mål och ledarskap. Åtgärder som har utförts är bland annat
utbildningar i kommunikation vars syfte är att öka förståelsen mellan kollegor, anhöriga och
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de äldre. Enheten har även arbetat med att utveckla introduktionen för nya medarbetare för att
de ska få goda förutsättningar för en bra start i verksamheten.
Indexet för organisatorisk och social arbetsmiljö är 8,26 på en tiogradig skala vilket är ett gott
resultat.
Bedömningen är att vi når vårt mål.
Indikator

Andel medarbetare som
upplever att arbetsplatsen
tar tillvara idéer om
förbättringar

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

55 %

Årsmål

KF:s
årsmål

70 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Implementera kortmöten för en jämnare arbetsbelastning

2017-04-03

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

De beslut och insatser som nämnden ansvarar för utgår ifrån individens lika rättigheter och
möjligheter. Ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt genomsyrar verksamheterna.
Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är inkluderande och är fria
från diskriminering.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Kungsholmens servicehusenhet är fri från diskriminering
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Äldre upplever att de blir bemötta på ett respektfullt sätt och vet var de kan vända sig med
synpunkter och klagomål om behov finns.
Analys

Enheten arbetar aktivt med att hålla värdegrunden levande. Värdegrundsfrågor och
kärnvärden tas upp vid introduktioner och diskuteras på APT och i andra mötesforum.
Under året har ” Allas rätt” som är en webbutbildning i diskrimineringsfrågor visats på APT
och legat till grund för vidare diskussioner.
Medarbetarna uppmuntras till att lämna in avvikelser eller tillbud vid upplevelse av
diskriminering. Inkomna avvikelser utreds och återkopplas till berörda personer samt
diskuteras på kvalitetsforum. Vid behov finns handledning. Värdegrunden har tagits upp på
medarbetarsamtal och vid lönesamtal som en självklar del i arbetstagarens förhållningssätt.
De äldre får information om var de kan vända sig med synpunkter och klagomål vid inflytt
samt genom nyhetsbrev. Frågan diskuteras även på personalmöten i syfte att ge medarbetare
rätt kunskap att förmedla vidare.
Bedömningen är att vi når vårt mål.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel äldre som upplever
att de blir bemötta på ett
respektfullt sätt

91 %

85 %

2018

Andel äldre som vet vart
de kan vända sig med
synpunkter och klagomål

58 %

60 %

2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Medarbetare inom nämndens verksamheter har kunskaper om våld i nära relationer och
normkritiskt förhållningssätt. Allmänheten får information om vart de kan vända sig vid våld i
nära relation. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd.
Barnperspektivet beaktas alltid.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

2018-01-01

2018-12-31

Alla utförarenheter ska öka kunskapen om våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Alla medarbetare ska ha kunskaper om våld i nära relationer
Uppfylls helt
Analys

En rutin för hot och våld i nära relation har tagits fram på enheten och implementerats bland
medarbetarna. Det finns två utbildade ombud på verksamheten som ingår i en resursgrupp om
relationsvåld. Deras roll är att sprida kunskap, stötta, ge vägledning samt bistå med
spetskompetens vid behov. Ett av ombuden har genomfört en utbildning på 3 hp. 70% av
medarbetarna har utfört webbutbildningen hot och våld i nära relationer.
Bedömningen är att vi uppnått vårt mål.
Indikator

Andel medarbetare som
genomfört webbutbildning
i våld i nära relation

Periodens
utfall

80 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

80 %

KF:s
årsmål

Period

2018

Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt
Synpunkter och klagomål
Under året har det sammanlagt inkommit 39 synpunkter och klagomål till
servicehusenheterna, 23 stycken till Fridhemmet och 16 stycken till Pilträdet.
Klagomålen har bland annat berört löss, evakuering och skador i samband med sanering,
kvalitén på utförda insatser, indragna insatser från biståndshandläggare, obesvarade larm,
brister i bemötandet, brister i språkkunskaper, brister i omvårdnaden, brist i
informationsöverföring och brister vad gäller städning. Alla berörda brukare och anhöriga har
blivit kontaktade, samtal har tagits med berörd personal och i den mån vi funnit brister så har
vi åtgärdat dem och uppföljningar har gjorts med berörda parter. Återkoppling på synpunkter
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och klagomål har besvarats skriftligt och muntligt inom två veckor.
Klagomål gällande larm och inställelsetid har resulterat i personliga samtal med berörd
personal om att de larmrutiner som finns för att upprätthålla säkerhet inte har följts. Vi har
haft en genomgång av larmrutiner för samtlig personal om vikten av att alltid svara i larm för
att utesluta att något allvarligt hänt. Daglig kontroll av larmlistor görs. Brister i städrutiner har
åtgärdats. Brister i påfyllnad gällande inkontinenshjälpmedel har resulterat i att mindre
beställningar görs oftare. All personal har informerats om rutiner gällande mottagande av
mutor och gåvor och det kommer även förtydligas vid anställning. Brist i
informationsöverföring har resulterat i ny rutin gällande att en person från nattgruppen ska
vara med på APT. Samtliga klagomål har följts upp.
Enligt rutin så tas avvikelser, synpunkter och klagomål upp på kvalitetsforum en gång i
månaden. Här diskuteras åtgärder och förbättringsåtgärder. Synpunkter och klagomål tas även
upp på arbetsplatsträffar, styrgruppsmöten, ledningsmöten och andra forum på verksamheten.
Om det finns behov resulterar klagomålen och åtgärderna till nya rutiner och ett förändrat
arbetssätt.

Kvalitetsarbete
Övrigt
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Sammanfattande analys
Serafens vård- och omsorgsboende erbjuder boende för personer äldre än 65 år som efter
biståndsbeslut beviljats heldygnsomsorg. Här finns 17 boendeenheter med sammanlagt 176
lägenheter. Våra olika inriktningar är somatik, korttidsvård, demens, geropsykiatri och stroke.
Verksamheten leds av en enhetschef och fyra biträdande enhetschefer som till sin hjälp har tre
gruppledare. Serafens vård- och omsorgsboende har 14,6 sjuksköterskor, 97,6
undersköterskor, 35,7 vårdbiträden, 3 arbetsterapeuter och 3,8 sjukgymnaster omräknat till
heltidsanställda. Här arbetar även en medarbetare som sköter tvätt av personalkläder, en
vaktmästare och en aktivitetsansvarig.
Resultat från Socialstyrelsens årliga undersökning, som genomfördes under våren 2018, har
används för att bedöma delar av verksamhetens måluppfyllelse. Här ges de äldre möjlighet att
bland annat svara på frågor om kvaliteten på mat, personal och aktiviteter. Även resultatet
från Äldreförvaltningens kvalitetsuppföljning på individnivå, som genomfördes under våren
av biståndshandläggare från Kungsholmens stadsdelsförvaltning, har används.
En medarbetarenkät genomfördes i början av året. Enkäten ska hjälpa chefer och medarbetare
att gemensamt arbeta mot målen för att ge bästa möjliga service. Medarbetarna har varit
delaktiga i arbetet med resultaten och att ta fram handlingsplaner.
Samtliga undersökningar har bidragit med värdefull information som ger oss underlag för
fortsatt utveckling och förbättring av vården och omsorgen om våra boende.
Generell bedömning och analys kring måluppfyllelse

Serafen når tyvärr inte upp till satt mål att alla äldre har en trygg ålderdom. Flera utbildningar
har genomförts men har inte genererat förväntat resultat och arbetet med implementeringen
kommer att fortsätta. En styrka är att vi når målen för arbetsmiljön vilket ger goda
förutsättningar för att kunna förbättra våra resultat under kommande år.
Serafens vård- och omsorgsboende når inte en budget i balans år 2018. Flera orsaker bidrar.
Vi har under året haft en för låg beläggning av våra korttidsplatser och geropsykistriska
platser. Det finns för närvarande inget behov av ytterligare geropsykiatriska platser i staden
och platser har därför stått tomma under lång tid vilket medför uteblivna intäkter. En annan
bidragande orsak är svårigheten att rekrytera framförallt sjuksköterskor. Inhyrning via
bemanningsföretag har varit det enda alternativet. En hög sjukfrånvaro är också en bidragande
orsak. För att nå en budget i balans under 2019 kommer vi att följa dessa parametrar.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Uppfylls helt
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Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert att bo och vistas i. Trygghetshöjande
insatser genomförs i samverkan med polis och andra aktörer. Förvaltningen har en god
beredskap vid allvarliga händelser. Genom integrationsskapande aktiviteter möjliggörs möten
mellan kulturer och generationer.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Berörda enheter ska tillsammans med säkerhetssamordnaren ta
fram lokala rutiner för att ta emot och distribuera nödvatten

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen söker medel från de extra trygghetsmedel som finns
i budget 2018 för att genomföra trygghetshöjande åtgärder.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Serafen upplevs som ett tryggt och säkert boende.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

De boende och medarbetarna på Serafen ska känna sig trygga och säkra i sin vistelse på
boendet.
Analys

Målet om att Serafens upplevs som ett tryggt och säkert boende uppfylls. En kontinuerlig
dialog om hot och våld förs på arbetsplatsträffar tillsammans med genomgång av vår hot-och
våldrutin. Kris-och katastrofplanen hålls uppdaterad. Under mål 1.7.4 beskrivs trygghet för de
boende.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

65 medarbetare får praktisk utbildning i hot- och våld-scenarios.

2018-09-01

2018-12-31

Hot och våld som stående punkt under arbetsmiljö, på
arbetsplatsträffar.

2018-01-08

2018-12-31

Kontinuerligt uppdatera kris- och katastrofplan och hot- och
våldrutinen.

2018-01-08

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Har ej genomförts under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Uppfylls delvis
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Nämndmål:
1.6.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Inom nämndens verksamheter finns möjlighet till eget skapande och möjlighet att ta del av
kultur i olika former. Nämnden verkar för att kulturen tillgängliggörs för alla inom
stadsdelsområdet oavsett könstillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning. Nämnden har ett
gott samarbete med kulturförvaltningen.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen genomför ett kulturprojekt där ungdomar från
förorten och äldre på äldreboende interagerar och skapar konst

2018-01-01

2018-08-31

Förvaltningen sprider information och goda exempel på
kulturområdet inom verksamheterna

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Serafens boende tar del av ett varierat kulturutbud.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Att Serafens boende ska vara nöjda med det kulturutbud som erbjuds på boendet.
Analys

Målet bedöms som delvis uppfyllt. Under året har ett kulturprojekt genomförts där ungdomar
från förorten och våra boende interagerat och skapat konst; Generationer och stadsdelar möts i
muralmålning. Projektet var mycket uppskattat av samtliga deltagare. Ett varierat kulturutbud
i form av filmvisning, teaterföreställningar, musikframträdanden, högläsning, körsång och
dans erbjuds under året. Periodens utfall enligt resultat ifrån Socialstyrelsens
brukarundersökning visar att endast 44 % är nöjda med det aktivitetsutbud som erbjuds på
boendet vilket är långt ifrån årsmålet. Vi planerar att genomföra fokusgruppsdiskussioner med
boende för att närmare undersöka vad som ligger till grund för det låga utfallet och inhämta
förbättringsförslag.
Indikator

Andel boenden som är
nöjda med de aktiviteter
som erbjuds.

Periodens
utfall

44 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017
51 %

Progno
s helår

Årsmål

70 %

KF:s
årsmål

Period

2018
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god
kvalitet
Uppfylls delvis
Nämndmål:
1.7.1 Äldre får god personlig vård och omsorg
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

En god personlig vård och omsorg utgår från en helhetsbedömning av den enskildes behov.
Omvårdnaden är individuellt utformad med hänsyn till den enskildes egna förmågor. För att
säkerställa kvaliteten bedrivs ett systematiskt förbättringsarbete. Den enskilde upplever att de
får en god vård och omsorg.
Enhetsmål:
Serafens boende får en god vård- och omsorg.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Att Serafens boende får en vård- och omsorg enligt gällande regelverk, och att de upplever en
god tillgänglighet till önskade yrkeskategorier.
Analys

Målet är delvis uppfyllt. Andelen boende på demensavdelningarna som är BPSD-registrerade
är ungefär hälften. Antalet registreringar har ökat sedan förra året men vi når inte riktigt upp
till vårt årsmål. Arbetet med att öka andelen registreringar kommer att fortsätta nästa år. Riskoch funktionsbedömningar har genomförts under året. Statistik från vårt journalsystem visar
ett utfall på 90 % avseende risk- och funktionsbedömningar vilket överstiger årsmålet. För
63% av våra boende har en urinkontinensutredning genomförts. Det är en försämring från
föregående år. Sedan maj i år finns biträdande chef för sjuksköterskegruppen på plats och
andelen registreringar kommer att följas noggrannare nästa år. Det är viktigt att det finns en
systematik i arbetet och att egenkontroller sker kontinuerligt. Fler av Serafens planerade
utbildningsaktiviteter för att säkerställa att de boende får en god vård och omsorg har
genomförts under året.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel boenden som
BPSD-registreras.

52 %

47 %

55 %

2018

Andel boenden som
registreras i Senior Alert.

32 %

35 %

55 %

2018
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel genomförda riskoch funktionsbedömningar
(ADL, nutrition och
trycksår).

90 %

84 %

86 %

2018

Andel genomförda
riskbedömningar
avseende inkontinens.

63 %

74 %

80 %

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kompetensutveckla legitimerad- och omvårdnadspersonal i
Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD), till
4 st BPSD-administratörer per demensboendeavdelning.

2018-01-01

2018-12-31

Kompetensutveckling för omvårdnadspersonalen inom
dokumentation i dokumentationssystemet ParaSol.

2018-01-03

2018-12-31

Kompetensutveckling i Senior Alert.

2018-01-01

2018-12-31

Utbilda ytterligare palliativa ombud

2018-01-26

2018-12-31

Öka följsamheten i riskbedömning av de boende.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
På grund av avsaknad av biträdande chef för sjuksköterskegruppen har följsamheten till riskbedömningar inte ökat. Detta är
något som särskilt kommer att följas under 2019.

Nämndmål:
1.7.2 Äldre upplever meningsfullhet och kan påverka sin tillvaro
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Kvinnor och män ges en likvärdig äldreomsorg. Den äldre bemöts med respekt och har
möjlighet att påverka hur insatserna genomförs. Den äldre upplever sin dag som meningsfull
genom varierande aktiviteter och möjlighet att delta i sociala sammanhang med hänsyn till
kultur, livsåskådning, och tro. Skillnaden i nöjdhet med aktiviteter inom vård- och
omsorgsboende och dagverksamhet mellan kvinnor och män är utjämnad.
Enhetsmål:
Serafens boende upplever meningsfullhet och har inflytande över sin tillvaro.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Att Serafens boende upplever en meningsfullhet i vardagen och känner att de har inflytande
över sin tillvaro.
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Analys

Målet är delvis uppfyllt. Andelen boende som har en uppdaterad genomförandeplan är 76
procent. Trots detta visar Socialstyrelsens brukarundersökning på flera nedåtgående resultat
avseende meningsfullhet och inflytande. Fokusgruppsdiskussioner med de boende kommer att
genomföras för att ge oss underlag för att förstå bakomliggande orsaker till det försämrade
resultatet och bidra med förslag till fortsatt utveckling och förbättring av vården och
omsorgen om våra boende.
Arbetet med förtydligande av kontaktmannaskapsrollen kommer att fortsätta även under nästa
år. Under hösten har ett arbete utförts för att skapa och implementera egenkontroll för
utomhusvistelse. Gruppaktiviteter erbjuds och fungerar väl men erbjudande och
genomförande av aktiviteter på avdelningarna är ett utvecklingsområde som kommer att följas
nästa år. Under hösten har ett kvalitetshöjande projekt ,”Kvalitet i särskilt boende”, startats i
samarbete med Äldreförvaltningens utvecklingsavdelning för att förbättra utbudet av
aktiviteter och stimulans i vardagen. Lärdomar från projektet ska spridas till samtliga
avdelningar under 2019.
Vår ambition har varit att införa användandet av I-pads i verksamheten som ett led i att öka
utbudet av aktiviteter för våra boende. Tekniska svårigheter har medfört att det inte fungerat
fullt ut. Det är viktigt att det finns varierande aktiviteter på avdelningarna och stöd av I-pad
kan vara ett stöd i detta.
Indikator

Periodens
utfall

Andel boenden som anser
sig vara delaktiga i om hur
hjälpen ska utföras.

56 %

Andel boenden som har
en aktuell, individuellt
utformad
genomförandeplan.

76 %

Andel boenden som
upplever att de erbjuds
möjlighet att komma ut.

33 %

Andel boenden som är
nöjda med de aktiviteter
som erbjuds.

44 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

63 %

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

70 %

2018

70 %

2018

33 %

40 %

2018

51 %

70 %

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Implementera och utvärdera projekt Djome.

2018-01-01

2018-06-30

Avvikelse

Analys
Projektet Bike-around (Djome) är avslutat. Det uppskattades främst av boende på demensenheterna. Av ekonomiska skäl
avstår vi från köp av cykeln.
Skapa och implementera egenkontroll för utomhusvistelse.

2018-01-01

2018-10-31

2018-01-01

2018-10-31

Analys
Fortsatt egenkontroll kommer att ske 2019.
Tydliggöra kontaktmannens roll.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Öka användandet av Ipads i aktivitetssyfte.

2018-01-01

2018-10-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.7.3 Äldre har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö
Uppfylls inte
Förväntat resultat

Den äldre har inflytande och är delaktig i sin måltidssituation. Den äldre upplever att maten är
god och att måltiden är en trevlig stund med möjlighet till social samvaro och samtal. Maten
som serveras stimulerar aptiten, är näringsriktig och god.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utbildning för nya sjuksköterskor i nutritionsprocessen för att skapa
bättre förutsättningar för individbaserade insatser vid malnutrition
(särskilda boenden).

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Serafens boende har en god måltidssituation.
Uppfylls inte
Förväntat resultat

Att Serafens boende tycker att maten smakar gott och att de upplever måltidssituationerna
som en trevlig stund på dagen.
Analys

Målet om att Serafens boende tycker att maten smakar bra och att de har en trevlig
måltidssituation uppfylls inte för året.
Hälften av de boende tycker inte att maten är god. Måltidsleverantören är en påverkande
faktor. Ett stort antal synpunkter på matens kvalitet har inkommit under året. Här pågår ett
kontinuerligt samverkansarbete med leverantören, inkluderat en gemensam
avvikelsehanteringsprocess för att säkerställa kvaliteten på maten.
Ungefär hälften av de boende tycker att måltiden är en trevlig stund på dagen. Vi planerar för
en utbildning om måltidsmiljö som bland annat kommer att innehålla moment om dukning,
hur man serverar och påverkande faktorer i rummet i stort. Målet med utbildningen är att
förbättra upplevelsen av måltiden. Planerade fokusgruppsdiskussioner med de boende bidrar
med förslag till förbättring.
Indikator

Andel boenden som har
normal nutritionsstatus.

Periodens
utfall

23 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017
25 %

Progno
s helår

Årsmål

55 %

KF:s
årsmål

Period

2018
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel boenden som
tycker att måltiden är en
trevlig stund på dagen.

47 %

56 %

70 %

2018

Andel boenden som
uppskattar maten och
tycker att den är god.

52 %

61 %

75 %

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

2 st måltidsobservationer.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Observationer visar att måltidsmiljön varierar mellan avdelningarna. Resultaten har tagit upp med medarbetarna.
8 kostombudsträffar.

2018-01-01

2018-12-31

Kontinuerlig samverkan med måltidsleverantör.

2018-01-01

2018-12-31

Utveckla och säkerställa avvikelsehanteringen av måltidskvalitén.

2018-01-01

2018-06-30

Nämndmål:
1.7.4 Äldre är trygga
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Information är lättillgänglig och tydlig. Kommunikationen med den äldre anpassas till
förutsättningar och behov. Insatserna ges med hög kontinuitet. Samverkan med anhöriga och
andra viktiga samarbetspartners är välfungerande. Den äldres upplevelse av trygghet inom
vård- och omsorgsboende ökar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utförarenheterna ska säkerställa att rutiner för samverkan,
bemötande och delaktighet med anhöriga finns.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Serafens boende känner sig trygga.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Att Serafens boende känner sig trygga med den information de får och med de personer de
möter på boendet.
Analys

Målet är delvis uppfyllt. Resultaten för indikatorerna når inte upp till årsmålen.
Ett arbete med kompetensutveckling i personcentrerad omvårdnad har pågått under året men
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resultat från både Äldreförvaltningens kvalitetsuppföljning och Socialstyrelsens enkät visar att
det finns utvecklingsområden.
I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom framkommer vikten av
kompetensutveckling. Svenskt Demenscentrum har tagit fram utbildningsmodellen
Stjärnmärkt som är ett steg i den riktningen. Utbildningen består av 4 steg och när alla steg är
avklarade och minst 80 % av alla på enheten genomfört utbildningen blir enheten stjärnmärkt.
Den gäller i ett år. Kravet för att behålla stjärnan följande år är att det fortfarande är minst
80 % av alla i verksamheten som genomgått utbildningen. Ett arbete med stjärnmärkning av
Serafens demensenheter har påbörjats under hösten. Arbetet planeras att vara slutfört under
våren 2019.
NKA:s (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) webbutbildning Utveckla stöd till anhöriga är
genomförd på alla enheter. Utbildningen innehåller bland annat kunskap om hur man skapar
bästa möjliga samarbete mellan personal och de personer som vårdar eller stöttar en
närstående.
Teammöten hålls för att stärka det tvärprofessionella samarbetet och samsynen kring den
boende. Vi har identifierat ett behov av att strukturera mötena. Ett nytt arbetsmaterial har
tagits fram och implementerats för att säkerställa en god vård och omsorg.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel boenden som anser
att de blir bemötta på ett
bra sätt.

74 %

86 %

88 %

2018

Andel boenden som
känner förtroende för
personalen på Serafen.

60 %

70 %

75 %

2018

Andel boenden som
tycker att det känns tryggt
att bo på Serafen.

69 %

73 %

76 %

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Slutföra NKA:s (nationellt kompetenscentrum anhöriga)
webbutbildning.

2018-01-25

2018-12-31

Utveckla och säkerställa personcentrerat arbetssätt, genom att bl.
a stärka det tvärprofessionella teamarbetet.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Implementeringen av det personcentrerade arbetssättet fortsätter 2019

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Uppfylls helt
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Nämndmål:
2.1.1 Energianvändningen inom nämndens verksamheter är hållbar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Nämndens verksamheter använder
energieffektiva alternativ. Elförbrukningen per kvadratmeter i nämndens lokaler minskar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Hållbar energianvändning
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Serafen arbetar för en hållbar energianvändning.
Analys

Vid inköp av vitvaror och andra eldrivna produkter väljs alltid energilåga alternativ.
Enhetsmål:
Miljövänlig hantering av belysning.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Serafen hanterar belysningen miljövänligt.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Uppfylls helt
Analys

Vid byte av glödlampor väljs alltid energisnåla alternativ.
Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter minskar uppkomsten av avfall och ökar
återvinningen
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Verksamheterna förebygger uppkomsten av avfall. Avfallet återbrukas och återvinns i
möjligaste mån och tas omhand resurseffektivt. Inget farligt avfall förekommer i
hushållssoporna. Skräphanteringen i parkerna är effektiv och miljövänlig.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga verksamheter skapar rutiner när det gäller återvinning av
förpackningar för att öka medvetandet och utsorteringsgraden

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
God hantering av matavfall.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Minskning av matavfall.
Analys

Måltidsleverantören tar hand om och mäter andelen matavfall. Uppgifter huruvida matavfallet
har minskat har ej redovisats av leverantören.
KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Serafens vård- och omsorgsboende arbetar kostnadseffektivt.
Uppfylls delvis
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Förväntat resultat

En budget i balans.
Analys

Serafens vård- och omsorgsboende når inte en budget i balans år 2018. Flera orsaker bidrar.
Det beror dels på en för låg beläggning av våra korttidsplatser och geropsykiatriska platser.
Det finns för närvarande inget behov av ytterligare geropsykiatriska platser i staden och
lägenheter har därför stått tomma under en lång tid. Detta medför uteblivna intäkter.
En annan bidragande orsak är svårigheten att rekrytera legitimerad personal, framförallt
sjuksköterskor. Att hyra in personal via bemanningsföretag har varit det enda alternativet.
En hög sjukfrånvaro är också en bidragande orsak. Även schemaläggning behöver ses över
för att minska kostnaderna men med bibehållen kvalitet.
För att nå en budget i balans under 2019 kommer vi att följa dessa parametrar.
Nytt schema för omvårdnadspersonalen är under framtagande för att effektivisera
resursfördelningen. Ett stort antal behovsanställda täcker vakanta arbetspass, framförallt på
helgerna. Ett effektivare schema kommer att ge en minskning av dessa arbetspass och därmed
sänka kostnaderna för behovsanställda.
Inhyrning av sjuksköterskor står för en stor del av vårt underskott. Vi har under hösten
rekryterat sjuksköterskor för att minska behovet av inhyrd personal från
bemanningsföretagen. Alla lediga tjänster är nu tillsatta. Vi har även rekryterat egna
timvikarier för att bemanna vid ex semester eller sjukdom. Vi är generellt restriktiva och
använder bemanningsföretag enbart när alla andra möjligheter är uttömda.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Uppföljande workshop besparingsförslag

2018-08-20

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Uppfylls helt
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Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndmål uppnås med lika goda resultat för alla, oavsett kön. De tjänster och den service
som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för flickor
och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har tillgång till och analyserar
könsuppdelad statistik.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga enheter analyserar 2017 års resultat.
Förbättringsområden för 2018 tas fram där omotiverade skillnader
mellan könen framkommer.

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
2017 års resultat visade bland annat det fanns en skillnad i nöjdhet med aktiviteter. Denna skillnad återfinns även i årets
resultat; 80 % av kvinnorna är nöjda med aktiviteterna jämfört med 50 % av männen. Fortsatt arbete med att jämna ut
skillnaderna och skapa aktiviteter som både män och kvinnor är nöjda med kommer att pågå under 2019.

Enhetsmål:
Kvinnor och män ges en jämställd vård, omsorg och stöd.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Serafen ger en vård och omsorg som inte upplevs ojämlik av de boende.
Analys

Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning finns inom en del områden en viss skillnad i
graden av nöjdhet mellan kvinnor och män. Det handlar liksom föregående år om aktiviteter
men även till stor del om den personcentrerade omvårdnaden. Brukarundersökningen visar till
exempel att en högre andel av kvinnorna uttrycker att personalen sällan eller aldrig tar hänsyn
till åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras (20%) jämfört med männen (6%).
Under 2019 kommer det personcentrerade arbetssättet att fortsätta implementeras vilket bidrar
till att öka nöjdheten så att kvinnor och män är lika nöjda med den vård och omsorg som ges.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Uppfylls helt
Analys

Vi når inte riktigt upp till årsmålet för sjukfrånvaron. Det beror på olycksfall och andra
oförutsedda händelser som inte varit arbetsrelaterade. I övriga sjukärenden följer vi gällande
rutiner för uppföljning.
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Indikator

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

81

Sjukfrånvaro

10,6 %

Utfall
män/
pojkar

6,7 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

11,4
%

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

77

80

81

2018

10,9
%

9,5 %

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ledare för nämndens verksamheter ger sina medarbetare förtroende och förutsättningar för att
ta ansvar i sitt arbete. Genom engagemang, lyhördhet och nytänkande kan chefer och
medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att aktivt medskapandeindex
(AMI) ökar och att en sund personalrörlighet uppnås.
Indikator

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

78

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

77

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Period

2018

Avvikelse

Analys
En gemensam kompetensförsörjningsplan har tagits fram inom äldreomsorgsavdelningen.

Enhetsmål:
Ett gott ledarskap genomsyrar Serafen.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

På Serafen är ledare och medarbetare engagerade, lyhörda och nytänkande och arbetar
tillsammans för att utveckla verksamheten.
Analys

Målet uppfylls delvis. Årsmålet är uppnått gällande andelen medarbetare som ser fram emot
att gå till arbetet men däremot ser vi ett oförändrat resultat jämfört med föregående år på
frågan om medarbetarna upplever att de lär nytt och utvecklas i arbetet.
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Resultat av medarbetarenkäten är redovisat och förbättringsområden är framtagna i samråd
med medarbetarna; Ledarskap, Styra mot gemensamma mål och Samarbete med andra.
Handlingsplaner är utformade med syfte att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande i
verksamhetens utveckling, vilket sannolikt ökar känslan av att lära nytt, utvecklas och
uppleva meningsfullhet i arbetet.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel medarbetare som
ser fram emot att gå till
arbetet.

77 %

72 %

75 %

2018

Andel medarbetare som
tycker att arbetet känns
meningsfullt.

88 %

89 %

91 %

2018

Andel medarbetare som
tycker att man lär sig nytt
och utvecklas i sitt dagliga
arbete.

70 %

70 %

78 %

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Närvarande och coachande ledarskap efter individens och/eller
gruppens behov. Förtydliga Sjuksköterskans arbetsledande roll.

2018-01-08

2018-12-31

Skapa en kompetensutvecklingsplan för alla yrkeskategorier.

2018-01-16

2018-02-28

Avvikelse

Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndens alla verksamheter har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer
har en bra arbetssituation, sjukfrånvaron minskar och där alla medarbetare har lika
möjligheter och rättigheter. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ökar andelen medarbetare som
rekommenderar sin arbetsplats.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

68 %

67 %

2018

Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

8,1

8,3

2018
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Ledare och medarbetare skapar tillsammans en bra och inkluderande arbetsmiljö
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ledare och medarbetare skapar gemensamt en god och hållbar arbetsmiljö på Serafen.
Analys

Resultat från årets medarbetarenkät visar att andelen medarbetare dom tycker att chefen
skapar bra förutsättningar för delaktighet på möten har ökat jämfört med förra årets mätning.
Även andelen medarbetare som tycker att de har en bra arbetssituation har ökat. Vi främjar ett
öppet arbetsklimat, där alla ska ha möjlighet att komma till tals. Resultat från årets
medarbetarenkät visar att andelen positiva svar ökat gällande möjlighet att ta upp och
diskutera både det som är bra och dåligt.
Medarbetarna har varit delaktiga i arbetet med resultaten från medarbetarenkäten och att ta
fram handlingsplaner. Ett fortsatt arbete enligt planerna förväntas generera ett fortsatt
förbättrat utfall.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel som tycker att
chefen skapar bra
förutsättningar för
delaktighet på möten.

80 %

72 %

74 %

2018

Andel som tycker att hen
har en bra arbetssituation.

60 %

57 %

63 %

2018

Andel som tycker att på
vår arbetsplats är det
möjligt att ta upp och
diskutera både det som är
bra och dåligt.

69 %

65 %

68 %

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbete enligt handlingsplan för att minska sjukfrånvaron.

2018-01-16

2018-12-31

Stimulera medarbetarna till att använda den subventionerade
friskvården.

2018-01-25

2018-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

De beslut och insatser som nämnden ansvarar för utgår ifrån individens lika rättigheter och
möjligheter. Ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt genomsyrar verksamheterna.
Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är inkluderande och är fria
från diskriminering.
Analys

Målet uppfylls. Inget under året har framkommit som visar att boende eller personal upplever
sig diskriminerade. Personal har utbildats i personcentrerat arbetssätt och arbetet fortsätter
under 2019. Resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning diskuteras i fokusgrupper
med de boende under november månad.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Serafen lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt genomsyrar Serafen, med syfte att verka för att
de boende inte upplever diskriminering.
Indikator

Andel boenden som
upplever att de blir
bemötta på ett respektfullt
sätt.

Periodens
utfall

74 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

87 %

KF:s
årsmål

Period

2018
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Medarbetare inom nämndens verksamheter har kunskaper om våld i nära relationer och
normkritiskt förhållningssätt. Allmänheten får information om vart de kan vända sig vid våld i
nära relation. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd.
Barnperspektivet beaktas alltid.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

2018-01-01

2018-12-31

Alla utförarenheter ska öka kunskapen om våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Har ej genomförts under året.

Enhetsmål:
Medarbetare på Serafen ska känna till och uppmärksamma våld i nära relationer.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Serafens medarbetare ska ha kompetens inom våld i nära relationer med syfte att skapa en
trygg miljö för de boende.
Analys

En lokal rutin gällande våld i nära relationer är framtagen och genomgången på
arbetsplatsträffar.
Vi har ökat kunskapen i frågan genom en utbildningssatsning för kvalitetsansvarig.
Under nästa år är en utbildningsdag för chefer om att leda arbete med våldsutsatta äldre i nära
relationer inplanerad.
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Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Kvalitetsarbete
Avvikelser, synpunkter och klagomål
Serafen arbetar kontinuerligt enligt en lokal avvikelseprocess. Varje månad utförs en
genomgång av månadens avvikelser per boendeenhet där biträdande enhetschef, biträdande
enhetschef legitimerad personal, kvalitetsansvarig, legitimerad personal och
omvårdnadspersonal medverkar. Genomgånget material analyseras därefter på ett kvalitetsråd
där ledningsgrupp, MAS och MAR medverkar. Rådet fattar beslut om eventuella åtgärder,
exempelvis revidering av rutiner eller utbildningssatsningar, för att säkerställa en god och
säker vård och omsorg.
Under 2018 ( t om november månad) rapporterades sammanlagt 591 st avvikelser. Av dessa
var 523 HSL-avvikelser och 68 SoL-avvikelser. HSL-avvikelserna utgjordes till största
delen av fall (261 st) och läkemedelshantering (223 st). SoL-avvikelserna berörde brister i
planering, kommunikation och bemötande. Förbättringsområden som är aktuella är bland
annat att säkerställa rutiner för delegering och delegeringsansvar.
1 st anmälan enligt Lex Maria och 2 st rapporter enligt Lex Sarah har gjorts under året.
Det har inkommit 12 st synpunkter och klagomål under året inom kategorierna kvalitet, mat
och måltider. 2 av dessa uttrycker beröm gällande god omvårdnad, gott bemötande och
miljön.

Övrigt
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