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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2010
Beställarsektion 1
Sammanfattande analys
Hela enheten arbetar utifrån stadens mål och nämndens mål för äldreomsorgen.
Enhetens åtaganden är relevanta och arbetssättet är genomtänkt.
På sektionen tillämpas en noggrann biståndshandläggning. På arbetsplatsträffar,
sektionsmöten och vid andra gemensamma tillfällen har medarbetarna informerats
om den ekonomiska situationen. Medarbetarna har engagerat medverkat i att ta
fram underlag för en åtgärdsplan för att minska kostnaderna inom
beställarbudgeten. Åtgärdsplanen innebar bl.a. förändringar ¨vid bedömning av
behov av vård- och omsorgsboende, fortsätta samtal med landstinget slutenvård
angående utskrivningar och boendebedömningar, tätare uppföljningar samt viss
inskränkning av delegationsbesluten för biståndshandläggarna för personer med
höga insatsnivåer i hemmet. Beställarbudgeten fick trots åtgärder ett underskott för
2010. Beställarsektionens personalbudget slutade med ett mindre överskott.
Under hösten 2010 genomförde staden från centralt håll en undersökning om hur
brukarna bedömde biståndshandläggarna. Resultatet visade att brukarna inom
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings område var mycket nöjda med bemötande
från biståndshandläggarna (100 %).
Statistik för beställarenheten per helår: (avser båda sektioner)
Antal beslut: 6504
varav avslag: 113
överklagande till förvaltningsrätt: 28
antal utredningar om god man/förvaltare: 17
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad
för boende, företagande och besök
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas
NÄMNDMÅL:

Stadsmiljön värnas och utvecklas på ett hållbart sätt
ÅTAGANDE:

Vi ska arbeta för att bli mer miljömedvetna
Uppfylls helt

Enheten har arbetat för en bättre miljö genom att källsortera sopor, minska
energianvändningen och genom att inhandla när så varit möjligt ekologiskt
framtagen livsmedel.
Enhetens aktiviteter
Vi arbetar med att minska
pappersförbrukningen genom att alltid
kopiera och skriva ut dubbelsidigt när det är
möjligt

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

Kommentar:
Utskrifter har skrivits ut dubbelsidigt för att spara på papper. Samtliga har som förval i sina
datorer dubbelsidig utskrift.
Vi går till vårdplaneringsmöten och
hembesök samt när det krävs använder vi
allmänna kommunikationsmedel som buss
och tunnelbana.

2010-01-01

2010-12-31

Kommentar:
Vi promenerar eller använder allmänna kommunikationer när vi ska till vårdplaneringsmöten
eller hembesök. Uppföljning sker kontinuerligt.
Vi källsorterar våra sopor

2010-01-01

2010-12-31

Kommentar:
Enheten har källsorterat papper, plast, metall och hushållssopor. Sekretesshandlingar har
sorterats i särskild box för separat hantering.
Vi köper när det är möjligt ekologiskt
framtagna livsmedel

2010-01-01

2010-12-31
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Enhetens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Kommentar:
När vi har gjort gemensamma inköp av livsmedel har vi strävat efter att köpa ekologiskt odlat
och tillverkat.
Vi minskar energianvändningen genom att
släcka lampor när vi lämnar rummet för en
längre tid och stänger datorerna och
lamporna i de gemensamma utrymmena vid
arbetsdagens slut.

2010-01-01

2010-12-31

Kommentar:
Vi har släckt lamporna när vi lämnat rummet för längre stunder. Den som sist lämnat
arbetsplatsen för dagen har sett till att allt har varit släckt.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet,
värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen
NÄMNDMÅL:

Anhöriga klarar situationen och kan stötta sin närstående
(äldreomsorg)
ÅTAGANDE:

Vi ska aktivt erbjuda den som vårdar sin närstående individuellt
anpassat stöd
Uppfylls helt

Under hela 2010 har sektionen arbetat med uppsökande verksamhet och
information. På olika sätt har vi försökt att nå ut med information till anhöriga för
att ge information om vilka insatser som äldreomsorgen kan hjälpa till med.
Genom uppsökande verksamhet har biståndshandläggarna då och då fått
indikationer på att det skulle behövas insatser från äldreomsorgen, men att
personerna inte har varit beredda att ta emot sådana. Då bevakas ärendet och det
kan ofta leda till förnyad kontakt. I många fall behövs ett kontinuerligt
motivationsarbete.
Enhetens aktiviteter
Individuell uppföljning av den beviljade
hjälpen minst en gång per år

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

Kommentar:
Biståndshandläggare har följt upp ärenden där insatser ges, minst en gång per år.
NÄMNDMÅL:

Brukare får god kvalitet och service utifrån planering, uppföljning samt
information om rättigheter och valmöjligheter (äldreomsorg)
ÅTAGANDE:

Vi handlägger ärenden rättssäkert
Uppfylls helt

Sektionen har följt gällande lagar, stadens riktlinjer och tillämpningsanvisningar
som finns inom området. För att säkerställa detta har aktgranskning genomförts.
Aktgranskningen har återkopplats. Resultatet av aktgranskningen kan leda till
generella eller individuella insatser.
Enhetens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse
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Enhetens aktiviteter
Sektionen genomför aktgranskning årligen

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

ÅTAGANDE:

Vi strävar efter en likvärdig bedömning
Uppfylls helt

Enheten har sedan mars 2010 haft dagliga möten för ärendedragning ursprungligen för ärenden som ansökan om boenden, korttidsvård, växelvård och
dylikt. Sedan slutet av 2009 har även ärenden av annan karaktär - t.ex.
riksfärdtjänst, hemvårdsbidrag dragits för att säkerställa en likvärdig bedömning.
De sist nämnda är exempel på ärenden som inte är lika frekventa som
hemtjänstansökningar och kan därmed vara svåra att tolka för var och en av
biståndshandläggarna. I samband med att enheten införde åtgärdsplan för att
minska kostnaderna har även hemtjänstärenden fr.o.m. nivå 16 dragits på möten
och sektionschef fattat besluten gällande dessa ärenden.
Enhetens aktiviteter
Sektionen genomför aktgranskning årligen

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Brukare har självbestämmande och integritet (äldreomsorg)
ÅTAGANDE:

Vi är lyhörda för dina behov och ger information om möjligheten att
välja utförare
Uppfylls helt

Enheten har under 2010 aktivt sökt upp och informerat personer över 75 år och
som inte har haft äldreomsorg. Vid bifall har den enskilde informerats om att
han/hon kan välja vilken utförare som ska ge insatsen. Biståndshandläggarna har
gett adekvat information utifrån den enskildes situation och behov. Det är
väsentligt att den enskilda uppfattar att det är han/hon som själv får möjlighet att
välja utförare och hur insatserna utformas.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Nämndens aktiviteter

Startdatum

2010-01-01
Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk
årsprognos till närmaste chef med förslag på
åtgärder om prognosen visar på negativ avvikelse

Slutdatum

Avvikelse

2010-12-31

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Med anledning av det prognostiserade underskottet i äldreomsorgens
beställarbudget för 2010 togs en åtgärdsplan fram under hösten. Åtgärdsplanen
specificerades:
•

•
•

•
•
•
•

utgångspunkten vid ansökan om vård och omsorgsboende är att personen
provar med insatser i forma av hemtjänst, dagvård och annat innan beslut
om vård och omsorgsboende fattas,
fr.o.m. slutet av augusti fattas alla beslut i nya och vid nyprövningar på
hemtjänstinsatser fr.o.m. ersättningsnivå 16 av sektionschef
samtal förs kontinuerligt med landstingets slutenvård, - utveckla
arbetsmetoder i boråd - de faktiska nivåbedömningarna görs av ett fåtal
handläggare,
i högre grad nyttja servicehusen till personer med omfattande insatser (i st.
för vård och omvårdnadsboenden)
korttidsboende kan beviljas som stöd för kvarboende,
uppföljningar görs inom tre veckor efter sjukhusvistelse när person gått
hem med dagliga insatser,
flera regelbundna möten gällande ekonomin med biståndshandläggarna för
att öka delaktigheten i den ekonomiska processen.

Under tre månader hade vi inom enheten handläggare som enbart arbetade med att
göra tätare uppföljningar av ärenden och kontroller av utförda insatser. Effekten av
åtgärderna sattes in blev att kostnaderna minskade, vilket medförde ett mindre
underskott än tidigare beräknat. Åtgärdsplanen ledde till flera avslag på
ansökningar och flera överklaganden till domstol, d.v.s. fler rättsliga prövningar.
Åtgärdsplanen (förutom extra personal) är numera implementerad i det ordinarie
arbetet.
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Resultatenheter
Lön
Övriga kostnader
S:a kostnader
Anslag/nettokostnad
Årets resultat

Budget
Utfall
Avvikelse
5 820 000
5 683 000
137 000
377 000
299 000
78 000
6 197 000
5 982 000
215 000
6 197 000
5 982 000
215 000
0
215 000

Utfall jämfört med budget
Beställarsektion 1 är en anslagsfinansierad enhet. Sektion 1 redovisar ett överskott
med ca 215 tkr för 2010. Detta beror på minskad kostnad för vikarier och övriga
kostnader inom administration.

Synpunkter och klagomål
Sektionen har inte fått in några klagomål under angiven period.

Övrigt
Verksamhet
Antal äldre över 80 år med biståndsbedömda insatser har under året minskat
marginellt från 1598 personer 2009 till 1558 personer 2010. Behovet av vård- och
omsorgsboende är fortfarande stort och många personer som bor kvar i sitt hem
har behov av omfattande hemtjänstinsatser. Eftersom merparten av sektionens
arbete rör personer med hemtjänst och ansökningar om vård- och omsorgsboende
har arbetsbelastningen det senaste året inte förändrats.
Enheten har under året genomför ca 2100 nyprövningar och uppföljningar av
pågående beslut av hjälp i hemmet, trygghetslarm, korttidsvård och särskilt
boende med heldygns omsorg. Då beslut om insatsen hjälp i hemmet och
trygghetslarm inte får fattas för en längre period än 1 år ska beslutet följas upp och
nyprövas.
Inom kundvalet för hemtjänst och städtjänster fanns totalt 102 olika utförare att
välja mellan och av dessa är ca 30 utförare valda av hemtjänsttagare inom
stadsdelsområdet.
Inom kundvalet för särskilda boenden fanns det totalt 103 boenden att välja
mellan.
Av dessa är ca 50 utförare valda av de enskilda.
Personal
Sektionschefen har under 2010 genomfört medarbetarsamtal och lönesamtal för
samtliga medarbetare. Beställarsektionen har sedan många år tydliga lönekriterier
som använts vid lönesättning. Medarbetarna har erbjudits att gå på kurser och
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utbildningar som bedömts relevanta för beställarsektionens kompetensutveckling.
Utbildningarna och kurserna har anordnade av Stockholms stad och andra
utbildnings anordnare som t.ex. högskolor och universitet.
Beställarsektionen har under året haft 10 inplanerade arbetsplatsträffar.
Stockholms stad genomförde under året en medarbetarenkät som gav
beställarsektion 1 ett högt nöjd medarbetar index. Nöjd medarbetar indexet (NMI)
för 2010 var på 81 % jämfört med 2009 då den var på 80 % för beställarsektionen.
Att jämföra med stadsdelens nöjd medarbetar index som låg på 64 % för 2010.
Medarbetarna uppger att arbetar i en väl fungerande arbetsplats med tydliga
rutiner, bra arbetsmiljö, bra kompetensnivå och att de har ett meningsfullt arbete.
I sektionens uppdrag har det ingått att alla medarbetare på olika sätt har medverka
i utvecklings-, förändrings- och förbättringsarbete.
Arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro
Sektionen har arbetat systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöfrågorna har
varit en stående punkt på sektionens arbetsplatsträffar. Under året har sektionen
genomfört fysisk arbetsmiljörond och riskinventering för att förebygga brister och
ohälsa i sektionens arbete. Beställarsektionen hade en låg korttidssjukfrånvaro
(aug 2010 2,12 %) men långtidssjukfrånvaron har varit högre (aug 2010 15,77 %).
Långtidssjukfrånvaron har inte varit relaterad till arbetet. Rehabiliteringsutredning
tillsammans med företagshälsovården har tagits fram.
Vid semesterplaneringen har sektionen strävat efter att ge personalen en
sammanhängande semesterperiod under sommartid.
Sjukskrivna på hel- eller deltid har kontinuerligt under året följts upp genom
regelbundna samtal och i förekommande fall rehabiliteringsmöten.
Jämställdhet
Beställarsektion 1 har arbetat med jämställdhet genom att uppmärksamma
jämställdhetsfrågor vid rekrytering av personal. Frågan om jämställdhet har varit
en stående punkt vid arbetsplatsträffarna. Anställda som har varit lediga under en
längre period har fått information och haft möjlighet att ta del av protokoll från
arbetsplatsträffarna. Sektionschefen har skickat protokollet med post eller per epost till den anställde. Vid schemaläggning av möten har hänsyn tagits till
anställda som arbetar deltid.
Värdegrundsarbete
Inom enheten påbörjades arbetet med värdegrund under våren. Värdegrunden följs
upp kontinuerligt. Medarbetarna var aktiva i framtagandet av värdegrunden och
arbetet fortsätter. Genom värdegrundsarbetet har en gemensam syn på vårt mål
med verksamheten och hur var och en har ett ansvar i bidra till detta, tydliggjorts.
Hälsa och verksamhet
Beställarenheten har under våren 2010 ingått i ett projekt "Hälsa och verksamhet".
Inom ramen för projektet har mätningar genomförts om medarbetarnas upplevda
arbetssituation. Mätningarna har visat höga värden, sk HRI vilket innebär att
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medarbetarna anser att det positiva dominerar och att man har inflytande över sin
arbetssituation. Projektets innehåll stämmer väl överens med det pågående arbetet
med enhetens värdegrund. Stadens nyligen redovisade medarbetarenkät pekar på
samma goda resultat.
Dokumentation
Beställarenheten har under 2010 fortsatt att utveckla och uppdatera enhetens
arbetsinstruktion ”Från ax till limpa”. Arbetet med arbetsinstruktionen är något
som ständigt pågår. Syftet med arbetsinstruktionen har varit att samtliga
medarbetare ska på ett enkelt sätt kunna hitta relevant information om hur vi gör
hos oss när det gäller dokumentationen i ett ärende. Detta har lett till att den
enskilde handläggaren sparar tid och kan på ett effektivare sätt fullfölja sitt arbete.
Handläggaren slipper leta i flera olika dokument för informationen då det mesta är
samlat på ett och samma ställe.
Beställarsektion har under året även arbetet med dokumentationen kring
beställningar till utförare. Detta arbete kommer att fortsätta under 2011 bl.a. inom
ramen för projektet social dokumentation för utförarenheter på Kungsholmen.
Detta är en unik satsning inom staden där beställarenheten tillsammans med
utförarenheter arbetar på ett systematiskt sätt för att öka rättssäkerheten för den
enskilde.
I juli 2010 infördes ett nytt kartläggnings- och bedömningsinstrument i
Stockholms stad. Det har inneburit ett delvis annat arbetssätt för
biståndshandläggarna. Syftet är att ge en mer likvärdig bedömning av insatser över
hela staden. Instrumentet har inneburit behov av att diskutera instrumentet såväl
inom enheten som inom staden kring hur det används.
Utvecklingsarbete
Under 2010 har enheten fortsatt arbeta med resultatbaserad styrning. Arbetet
innebär att fokus har flyttats från vad vi gör till vilken förändring som insatserna
skapar för enskilda personer inom målgruppen. För handläggarna har det
resultatbaserade arbetssättet inneburit att vi har strävat efter att hitta former för att
tydligare följa upp och kunnat mäta effekter. Uppföljningar har gjorts för att säkra
att den enskilde har fått rätt insatser i rätt omfattning. För biståndshandläggarnas
del har detta inneburit att tydliga instrument måste tas fram. Kopplingen mellan
den övergripande uppföljningen av utförare som görs inom förvaltningen och
uppföljningen av den enskildes insatser, har blivit tydligare för
biståndshandläggarna.
Samverkan & brukarinflytande
Medarbetarna inom beställarsektionen har haft anledning att under året samarbetat
med många olika samarbetspartners på grund av arbetets karaktär. Exempelvis
landstingets primärvård och slutenvård, hemtjänstutförare, utförare inom vård och
omsorgsboende m.fl. Samverkan har skett med de enskilda, deras
anhöriga/närstående och gode män.
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Beställarenheten har under året haft regelbundna möten med de största
hemtjänstutförarna för informationsutbyte. Regelbundna möten har även
genomförts med de särskilda boendeformer som finns på Kungsholmens
stadsdelsförvaltning med samma syfte.
Samverkan med utbildningsinstitutionerna har även varit en viktig del bl.a. för att
säkra framtida rekryteringsbehov. Sektionen har tagit emot praktikanter under året.
SNAC-projektet
Enheten deltar sedan 2001 i forskningsprojektet SNAC-K (The Swedish National
Study on Ageing and Care). SNAC-K utgör en av de fyra delstudier som ingår i
SNAC. Målsättningen för SNAC-K är att öka kunskapen om åldrandeprocessen
och utveckla förebyggande åtgärder för att förbättra vården och omsorgen av
äldre. Studien är en individbaserad, longitudinell insamling av data. Projektet
innebär bl.a. att biståndshandläggarna fyller i ett webbaserat protokoll vid nytt
beslut om insatser. Protokollet innehåller uppgifter om pensionärens
funktionsnedsättningar, behov av hjälp, sociala kontakter m.m. Resultatet av
forskningen har rapporterats regelbundet till biståndshandläggarna.
Samarbete i staden - nätverk
Två biståndshandläggare från respektive stadsdel och äldre- och handikappjouren
har ingått i ett nätverk för biståndshandläggare. Nätverket har träffats ca fyra
gånger under året. Syftet med nätverksmöten har varit bl.a. kunskaps, erfarenhetsoch informationsutbyte, öka möjlighet till lika bedömningar mm.
Sektionschefen har ingått i ett chefsnätverk för biståndshandläggarchefer.
Brukarinflytande
I biståndshandläggningen är det viktigt med den enskildes inflytande. En ansökan
om bistånd enligt socialtjänstlagen utgår från enskildes önskan om att få sitt behov
tillgodosett och ska i möjligaste mån undertecknas av den enskilde själv. Den
enskilde får ta del av utredning och får skriftligt beslut. När det gäller insatser som
ska utföras av hemtjänst, dagvård och vård- och omsorgsboende har den enskilde
möjligheten att välja utförare.
Värn för äldre
En biståndshandläggare per sektion har medverkat i arbetsgruppen Värn för äldre.
Arbetsgruppen har arbetat med insatser för äldre, som utsatts för våld, hot eller
övergrepp. De medverkande handläggarna har detta område som ett speciellt
ansvarsområde och kan vid behov vara extra stöd till sina kolleger. Inom enheten
har skapats rutin för hur vi ska kunna bevaka om en person kan behöva insatser
från äldreomsorgen. Uppdraget gavs av den tidigare stadsdelsnämnden och består i
att klargöra ansvar och samarbetskanaler internt i stadsdelsförvaltningen, utarbeta
information till allmänheten och utbildning av olika personalkategorier. Värn för
äldre kan innebära mer av socialkurativa insatser än vad som normalt ingår i
biståndshandläggarnas arbete.
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Uppföljningar
Uppföljning av individuella biståndsbeslut har genomförts under året genom
hembesök eller telefonsamtal. Nyprövningar av beslut har genomförts genom
kontakt med den äldre och i förekommande fall med anhörig eller dess närstående.
Uppföljning av hemtjänstutförare har genomförts i det årliga lokala
hemtjänstundersökningen genom att var 10:e hemtjänstmottagare har intervjuats
via telefon. Totalt har ca 150 äldre som har haft hemtjänst ingått i denna
uppföljning. Undersökningen visar entydigt på att de flesta äldre är nöjda med de
insatser de får från hemtjänsten.
Uppföljning av biståndsbeslut om hemtjänst med omvårdnadsinsatser har
genomförts genom telefonsamtal eller hembesök. Nyprövning görs efter ett år
genom kontakt med den äldre och i förekommande fall med anhörig eller
närstående. Uppföljning av beslut om vård- och omsorgsboende sker vid behov
genom omvårdnadsrapporter och besök. Ambitionen är att biståndshandläggarna
ske göra en årlig uppföljning av den enskildes situation även om beslutet är
tillsvidare.
Sektionerna ska arbeta med att följa upp andel ej verkställda beslut och ej
verkställda domar enligt LSS eller SoL . De rapporteras regelbundet till
länsstyrelsen, revisionskontoret, äldreförvaltningen och stadsdelsnämnden.
Uppföljning av det egna arbetet
Enheten följer kontinuerligt upp sin verksamhet bl.a. genom klagomåls och
synpunktshanteringen och genom brukarenkäten som Stockholms stad skickar ut
till brukarna. Biståndshandläggarna har fått mycket goda resultat i den
undersökning som genomfördes av staden hösten 2010 där ett urval av brukarna
fick svara på frågor om hur de ansåg att de hade blivit bemötta av handläggarna
inom äldreomsorgen på Kungsholmen (100 %). Resultatet av
brukarundersökningar diskuteras och utvärderas på gemensamma möten för att
vidta åtgärder där det behövs.
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