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Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden lämnar redovisning i enlighet med tjänsteutlåtandet
2. Omedelbar justering
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Bilagor
1. Ekonomisk redovisning
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldre och funktionshinder.
Ärendet
Socialstyrelsen begär in ekonomisk redovisning av 2010 års stimulansmedel
Förvaltningens redovisning
Stadsdelsnämnden har under de senaste åren fått stimulansmedelmedel från
socialstyrelsen till olika projekt inom äldreomsorgen. Pengarna har kunnat sökas
inom speciellt utvalda områden:




Rehabilitering
Kost/nutrition
Demensvård
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Sociala innehållet
Förebyggande hembesök

Stadsdelsnämnden har ansökt om medel och/eller överfört och fördelat
kvarvarande medel inom alla området samt beviljats till alla utom Demensvård.
Förvaltningen har kunnat genomföra alla projekt som vi har fått medel till under
projektperioden,

Inom området Rehabilitering har två delprojekt avslutats:
1) Utbildning i Arbetsteknik till vård och omsorgspersonal i våra boenden.
Utbildningen anordnades i samverkan med Attendo Care AB. Genom
utbildningsinsatsen har stadsdelens vård och omsorgspersonal, oavsett
regiform, fått en gemensam grundutbildning i arbetsteknik och
förflyttningskunskap med fokus på ett funktionsbevarande tänkande.
Målsättningen med utbildningsinsatsen är att ta tillvara på vårdtagarens
resurser och att förebygga skador hos såväl vårdtagare och personal
Resultat: 86% av de boende känner sig trygga i sitt boende samt
86% av de boende upplever ett gott bemötande från personalen.1
2) Arbetsterapeut och biståndshandläggare gör gemensamma hembesök eller
på biståndshandläggarnas uppdrag, för att ta fram ADL-underlag inför
biståndsutredning. Genom insatsen erhåller biståndshandläggarna stöd
inför utredning och biståndsbeslut av arbetsterapeut. Målsättningen för
delprojektet är ett gemensamt säkerställt och rättssäkert arbetssätt inom
myndighetsutövningen för äldreomsorg i stadsdelen. De äldre får en
professionell ADL-bedömning samt avpassade hjälpmedel så att de kan
uppleva ökad trygghet i sina hem genom förebyggande åtgärder.
Resultat: 90% av omsorgstagarna uppger att de vet vilken hjälp de skall få
enligt det beslut som fattats av biståndshandläggaren och 84% är nöjda
med det arbete som personalen utför.1
Handläggarna har i tveksamma fall fått stöd inför utredning om
omsorgstagaren kan eller inte kan utföra insatser som de ansökt om. ADL
utlåtande har skickats till förvaltningsrätten i samband med att klient
överklagat avslagsbeslut, för att styrka beslutet, varvid rätten lagt stor vikt
vid ADL bedömningen.
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Stadsledningskontoret Stockholns stad. (2010). Brukarundersökning
äldreomsorg. Stockholm.
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Delprojektet är implementerat i ordinarie verksamhet.

Inom området Demensvård:
3) Demensteam samt grundläggande utbildning i demenskunskap.
Delprojektet delvis genomfört – grundutbildning i demenskunskap till vård
och omsorgspersonal, oavsett regiform, ca 150 personal är genomförd –
uppbyggnad av demensteam inom hemtjänst i egen regi har avstannat p g a
organisatoriska hinder.
Resultat: 89% av omsorgstagarna i hemtjänsten upplever ett gott
bemötande från personalen och 88% av omsorgstagarna är nöjda med den
respekt personalen visar.1
Enligt socialstyrelsens riktlinjer fick pengar från 2010 överföras till 2011 vilket
förvaltningen också gjort.
Förvaltningens redovisning
Socialstyrelsen har nu begärt in enbart en ekonomisk redovisning från
kommunerna enligt särskilt fastställt formulär. Förvaltningen föreslår att
stadsdelsnämnden godkänner den av förvaltningen upprättade ekonomiska
redovisningen.
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