Slutredovisning på aktivitetsnivå
Blankett B:1
Bilaga till Blankett A, redovisningen på totalnivå

Datum för regeringsbeslut

2005 11 24
Diarienummer

S2005/8936/ST

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

B 1. Kommun

Stockholms stad/Östermalms stadsdelsförvaltning
B 2. Aktivitetens rubrik

Utbildning av personal i anhörigstöd
B 3. Detta är en samaktivitet med andra kommuner

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

Stödet har använts till att utbilda undersköterskor och vårdbiträden och några sjuksköterskor i
anhörigstöd. Alla har genomgått en fem dagars utbildning där personalen genom utbildning och
handledning fått verktyg och kunskap i hur de kan utveckla anhörigstödet och samarbetet med
anhörig/närstående. Målsättningen har varit att genomföra ett samlat kompetens och
utvecklingsprogram riktat till personal som i sitt arbete kommer i kontakt med anhöriga/närstående.
Östermalm har tillsammans med Kungsholmen, Norrmalm och Södermalms sdf under dessa år
utbildat över 800 personer. Vi har också byggt upp olika nätverk för vidareutveckling av
anhörigstödet, de träffas kontinuerligt och får mer kunskaper inom området.
B 5. Har aktiviteten genomförts planenligt?
Ja

Nej (se nedan)

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

Statistik
B 6. Statistik över deltagande på aktivitetsnivå

B6a
B6b
B6c

138 personer har deltagit i aktiviteten.
Av dessa var 11 män och 127kvinnor
Antalet deltagare motsvarar
procent av det totala antalet anställda i den äldreomsorg

som kommunen ansvarar för
Det totala antalet anställda är

personer.

B 6 d Ev. kommentarer (utrymmet expanderar)
Redovisning under B 6 c kommer att göras för hela staden av äldreförvaltningen

Ekonomisk redovisning
B 7 a Belopp för aktiviteten enligt regeringsbeslut

165 000 kronor

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

Gå vidare till B 7 c och B 7 d

Nej

Gå vidare till B 7 d

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

kronor

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

165 000 kronor

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

