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SKA-krav i budget 2007 – För Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Förskoleverksamhet
Ja/nej/delvis
Arbeta för att begränsa antalet
Ja
barn i förskolans barngrupper
till som mest 14 barn i småbarngrupp och 18 barn i grupperna med de äldre barnen.
Upprätthålla barnomsorgsgaran- Ja
tin.
Samverka med utbildningsJa
nämnden kring ett effektivt lokalutnyttjande i förskola och
grundskola.
Grundskola och skolbarnsom- Ja/nej/delvis
sorg
Underlätta överföringen av anJa
svaret för grundskolan och
skolbarnsomsorgen till utbildningsnämnden.
Erbjuda alla föräldrar skriftliga Ja
omdömen om elevernas kunskapsutveckling från skolår 1
inför höstterminen 2007.
Verka för ökad lokal- och verk- Ja
samhetsmässig integration mellan grundskolan och skolbarnsomsorgen.
Särskola
Erbjuda alla elever i särskolan
de insatser som krävs för att var
och en på ett fullgott sätt ska
kunna delta i skolverksamheten.
Underlätta överföringen av ansvaret för särskolan till utbildningsnämnden.

Ja/nej/delvis
Ja

Verksamhet för barn och
ungdom
Samarbeta med Kulturskolan,
idrottsrörelsen och andra ideella
organisationer kring mellanstadieverksamheten.

Ja/nej/delvis

Kommentar
Samtliga förskolor har hållit det föreskrivna barnantalet.

Ingen kö till förskoleplatser har funnits under året.
Inget behov av nya förskolelokaler har
funnits.

Kommentar

Verksamheten inom nämndens ansvarsområde var redan under våren
2007 helt integrerad.
Kommentar

Ja

Ja

Kommentar

Kultur och föreningsverksamhet
I samverkan med kulturnämnden, det fria kulturlivet och föreningar verka för att utveckla
den lokala kulturen.
Genom ett aktivt kommunikationsarbete nå också dem som
inte själva söker upp kulturinstitutioner och evenemang.
Erbjuda medborgarna lättillgänglig konsumentvägledning.

Ja/nej/delvis

Kommentar

Ja

Ja

Ja

Äldreomsorg
Följa upp och eventuellt justera
fördelningsnyckeln avseende
inkomstklasser i resursfördelningssystemet för äldreomsorgen.
Verka för att fler öppna dagverksamheter för samvaro och
aktiviteter inrättas, frivilligorganisationernas insatser inom
området uppmuntras.
Förbättra livskvaliteten, gärna i
samarbete med frivilligorganisationer, genom att ge
äldre möjlighet till regelbunden
utevistelse och erbjuda kulturella upplevelser.
Utöka möjligheterna att erbjuda
äldre dagkollo.

Ja/nej/delvis
Berör ej nämden.

Förbättra livskvaliteten genom
att se till att maten är vällagad
och näringsriktig samt att matsituationen är inbjudande.

Delvis

Ta fram förslag på hur de äldres
delaktighet i matlagning och
måltidsplanering kan stärkas.
Undersöka möjligheten för fler
äldreboenden att laga egen mat.
Utveckla hemtjänsten för att
kunna möta en ökad efterfrågan
på en mer flexibel hemtjänst,

Se ovan

Äldre i stadsdelen har under sommaren kunnat delta i olika aktiviteter och
utflykter som anordnats av bl.a pensionärsorg. i området. Utevistelser och
aktiviteter har även anordnats av verksamheterna inom nämndens servicehus och äldreboenden.
En upphandlad entreprenör levererar i
huvudsak all mat till nämndens äldreboenden. En dietist, ½-tid, har anställts (projektanställd) med uppgift att
utveckla kunskapen hos medarbetarna
om äldres kost och kostvanor.
Se ovan

Se ovan

Se ovan

Ja

Kommentar

Behovet i stadsdelen har ansetts vara
tillgodosett under 2007. Frivilligorganisationernas insatser har uppmuntrats.

Ja

Nej

Ja

som bland annat kan hantera
omfattande och specifika behov.
Arbeta aktivt med att på olika
Ja
sätt stödja anhörigvårdare.
Erbjuda anhörigkonsulenter till Nej
stöd för anhörigas arbete.

I samråd med äldrenämnden
ansvara för att ta fram en plan
för utbyggnad, ombyggnad och
omstrukturering av vård- och
omsorgsboende inom respektive
stadsdelsnämndsområde.
Bevara servicehus som boendeform.

Ja

I samarbete med äldrenämnden
bevaka utvecklingen av behov
av vård- och omsorgsboenden
med specifika inriktningar, så
kallade profilboenden.
Avbryta den planerade omvandlingen av Långbrobergs servicehus.
Bevara 30 servicehuslägenheter
i Kastanjens servicehus

Ja

Bevara övriga servicehus
tillsvidare i väntan på en efterfrågeanalys och genomgång av
servicehusens status.
Inrätta ett ledningssystem för
kvaliteten och patientsäkerheten
i enlighet med Socialstyrelsens
föreskrifter.
Möjliggöra att alla som arbetar
med demenssjuka kontinuerligt
erbjuds handledning/utbildning.

Ja

Tillgången till anhörigkonsulent har
varit vilande m a av bristande efterfrågan i stadsdelen om anhörigstöd, trots
förvaltningens ständigt återkommande
informationsinsatser och biståndshandläggarnas uppsökande verksamhet.
Förvaltningen följer stadens planering
och anvisningar.

Förvaltningen inväntar stadens vidare
planering och anvisningar vad gäller
servicehusen.

Berör ej nämden.
Berör ej nämden.
Ja

Ja

Ja

Förvaltningen inväntar stadens vidare
planering och anvisningar vad gäller
servicehusen.

Verka för att långsiktigt klara
personalförsörjningen genom att
t.ex. knyta starkare band till
olika utbildningsanordnare.
Säkra kvaliteten genom att öka
medarbetarnas kompetens och
utbildningsgrad.
Säkerställa att personal inom
vård- och omsorgsboenden såväl som hemtjänst har kompetens inom demensvård.
Tillsammans med äldrenämnden satsa på utbildning inom
kost och måltidsplanering.

Ja

Stadsdelsnämnderna – individ- och familjeomsorg
Utveckla det förebyggande och
uppsökande arbetet för barn och
unga.

Ja/nej/delvis

Ja

Ja

Delvis

Ja.

Uppmärksamma barn som riskerar att fara illa, särskilt barn
till föräldrar med missbruksproblem och psykisk ohälsa.

Ja

Utveckla det drog- och brottsfö-

Delvis

Följer stadens planering och riktlinjer.

Kommentar
Fältassistenterna söker aktivt upp barn
o unga o samarbetar med andra aktörer. Familjecentralerna (FC) har under
året haft stödkontakt med ca 400 familjer. Ca 40 föräldrar har deltagit i
s.k. Komet-grupper. En barngrupp för
barn till separerade föräldrar har genomförts. Föräldrautbildning har genomförts för blivande föräldrar. Frivilliga samarbetssamtal i vårdnad, boende och umgänge har genomförts under
året för totalt ca 230 par och omfattar i
de flesta fall flera återkommande samtal. På ungdomsmottagningen har man
under året tagit emot ca 700 besök,
haft 56 gruppaktiviteter och studiebesök med totalt 480 deltagare.
Målgruppen är den mest prioriterade
och får insatser efter behoven i det
enskilda fallet. En vanlig insats är
kontaktfamilj/-person och/eller insatser genom stadsdelens egen öppenvård, familjeteamet. Förebyggande
verksamheter finns på familjecentralerna där t.ex. spädbarnsverksamheterna syftar till att stärka kontakten
mellan förälder och barn och där vuxnas behov av ytterligare hjälp uppmärksammas. För föräldrar som behöver särskilt stöd i föräldrarollen har
sådan verksamhet kunnat erbjudas vid
Rubinen i ett samarbete med förskoleverksamheten.
Samarbete med skolan för att upp-

rebyggande arbetet i samverkan
med polisen, skolan och hemmen.

Verka för att alla familjehem
har en grundutbildning.

Delvis

Prioritera stöd och hjälp till
barn, ungdomar och brottsoffer.

Ja

Utveckla samverkan med de
brottsförebyggande råden.

Delvis

märksamma barn/ungdomar på individnivå har fortsatt. Med anledning av
sammanslagningen av förvaltningarna
och skolans nya organisatoriska tillhörighet, har arbetet med att forma nya
samarbetsstrukturer påbörjats dels på
kommunnivå, dels på lokal nivå. Utvecklingen av samverkan har inte påbörjats. Särskilt informationsarbete för
föräldrar har genomförts dels genom
riktade informationsinsatser till nyanlända flyktingfamiljer, dels genom att
fältassistenterna har deltagit vid föräldramöten i skolorna och samarbetat
med nattvandrarna.
En inventering av behov av utbildning
i familjehem har påbörjats. Utbildning
genom deltagande i Ungdomskometgrupper som ett led i en grundutbildning har genomförts med några familjehem under året. Ett systematiskt
arbete för att följa upp att alla familjehem ska ha grundutbildning har inte
kunnat prioriteras under året.
Arbetet har haft fortsatt hög prioritet
under året. Nya former av stöd har
utvecklats inom förvaltningen. Barn
som bevittnat/upplevt våld har efter
bedömning erbjudits särskilt krisstöd
inom den egna öppenvården. Genom
projektet Gungan har utredningsarbetet när barn upplevt/bevittnat våld utvecklats. Unga brottsoffer har också
erbjudits stöd genom verksamheten
för Brottofferstöd. Förvaltningen har
vidare samarbetat med stadens Barncentrum när barn utsatts för övergrepp.
Tidigare samverkansforum för att förebygga ungdomskriminalitet behöver
ny organisation pga sammanslagningen av förvaltningarna. Detta arbete har
påbörjats under hösten. En komplettering av brottsförebyggande rådet med
kvinnofriddsteamet kvarstår för 2008.

Erbjuda stöd och hjälp till kvinnor och barn som är utsatta för
våld eller hot om våld.

Ja

Initiera samverkan med myndigheter och frivilliga aktörer.

Ja

Förebygga hemlöshet genom
aktiva och tidiga insatser.

Ja

Söka upp personer som är hemlösa och motivera till stöd, vård
och behandling och utveckla
olika stöd- och vårdboenden.

Ja

Bedriva ett aktivt förebyggande
arbete och särskilt motverka
nyrekryteringen av missbrukare
i åldern 13-25 år.

Delvis

Samordna en långsiktig och
Ja
sammanhållen vård och behandling för missbrukare.

Kvinnor som utsatts för hot och våld
av närstående män har fått eget stöd
genom kvinnofridsenheten. Barnens
behov utreds och bedöms av barneller ungdomsutredare som i förekommande fall erbjuder insatser internt eller externt.
Flera olika samverkansformer med
landsting, polis, skola, fastighetsbolag,
på olika nivåer inom förvaltningen har
fortsatt under året. Förvaltningen har
också samverkat med frivilliga aktörer
och gett råd och stöd till bildandet av
två kvinnoföreningar samt påbörjat
samarbete för att genomföra ”dialogmöten” med två sedan tidigare etablerade föreningar.
Förvaltningen har under året påbörjat
en omfattande intern kontroll av alla
tränings- och försöksboenden, förbättrat uppföljningen i dessa boenden
samt utformat nya riktlinjer för beslut,
genomförande och uppföljning. Förankring av arbetssätten för att personer
utan egna boendekontrakt på sikt ska
få egna boenden har påbörjats.
Genom ett nära samarbete med uppsökarna i city och uppsökarna inom rörliga teamet/socialpsykiatrin tar förvaltningen kontakt med personer som
tillhör stadsdelen för att motivera till
stöd, vård och behandling.
Genom tillämpning av två evidensbaserade bedömningsinstrument på individinivå–ADAD och SAVRY–kan
ungdomarnas behov tydliggöras och
hjälp erbjudas tidigt. Fältassistenternas
o drogförebyggarens verksamhet riktar
sig särskilt till den yngre åldersgruppen. Vissa handläggare arbetar riktat
till gruppen 18-25 år för att utveckla
arbetssätt/hjälpåtgärder, vilket också
skett under året. Ungdomsmottagningen fångar inte sällan upp ungdomar
med drogproblem och kan länka dem
vidare. Arbetet med inform. riktat till
åldersgruppen 18-25 har pga omorganisationen inte kunnat prioriteras.
Genom tätt och regelbundet samarbete
med landstingets beroendevård planeras vården för den enskilda individen.

Samverka i planering och utJa
byggnad av olika boendeformer
för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Öka utbudet av daglig sysselsättning och stärka den enskildes möjligheter till studier,
praktik och arbete, särskilt ska
unga nyinsjuknades behov av
och intresse för daglig sysselsättning mötas.

Ja

Redovisa arbetet som skett och
resultatet av insatser för personer med missbruksproblematik
och psykisk ohälsa.

Ja

Utvärdera de utvecklingsprojekt
som bedrivits inom ramen för
de statliga medlen och bedöma
vilka som ska integreras i ordinarie verksamhet.

Nej

Stadsdelsnämnderna – stadsmiljöverksamhet
Aktivt arbeta för att motverka
de ökande kostnaderna för
stadsmiljöverksamheten, t.ex.
genom att söka möjligheter till
gemensam och/eller kombinerad upphandling.
Utveckla metoder för medborgardialog i samverkan med övriga berörda nämnder när det
gäller utveckling av parker,
grönområden och övrig stadsmiljöverksamhet.

Ja/nej/delvis

Stadsdelsnämnderna – flyktingmottagande
I samarbete med utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen utveckla en för individen
samlad helhet av introduktions-

Inventering på individnivå av behov
av differentierade boendeformer har
påbörjats under året. Samverkan har
skett med andra stadsdelar för att
samutnyttja gemensamma resurser.
Intresse för utbyggnad av gruppboende har anmälts i två nya byggprojekt i
stadsdelen.
Projektet ”Hela människan” som syftar till att kartlägga deltagarnas arbetsförmåga och slussa till rätt sysselsättning har pågått under året. Inom
gruppboendet har alla boende deltagit
i en uppföljning av deras aktuella behov av boendeform och sysselsättningsåtgärder. Samarbete med landstingets öppna och slutna psykiatri har
påbörjats för att möta unga nyinsjuknade med insatser.
Arbetet i teamet för personer med
dubbeldiagnos och regelbunden samverkan med psykosteamet inom landstingets öppenvård har fortsatt under
året.
På grund av sammanslagningen av de
två förvaltningarna kunde projektet
som fanns mellan Rinkeby och
Spånga-Tensta inte fortsätta. Samarbete i nya former med psykiatrin har
påbörjats under året.
Kommentar

Ja

Ja

Ja/nej/delvis
Ja

I fr a Rinkeby har genomförts s.k
stadsvandringar i samarbete med boende för att förbättra närmiljön, såväl
estetiskt som ur trygghetsperspektiv.

Kommentar

program, SFI, vuxen-utbildning,
yrkesinriktade program, praktik
och eventuella ytterligare moment i mottagandet
Uppmärksamma och arbeta utifrån barns, ungdomars, personers med funktionsnedsättning
och äldres behov av särskilda
insatser inom introduktionsperioden.
Stadsdelsnämnderna – ekonomiskt bistånd
Minska behovet av och förkorta
bidragstiden genom individuella
lösningar och tidiga insatser.
Utveckla arbetsmetoder och
samverkan med privat och offentlig arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting för att
stödja individen till egen/annan
försörjning.
Eftersträva att utvecklingsarbete
inom ekonomiskt bistånd bedrivs i samarbete mellan flera
stadsdelsnämnder.

Ja

Ja/nej/delvis

Kommentar

Ja

Fortsatt utvecklande av arbetsmetoder
t.ex. motiverande samtal och ASI.

Ja

Teambaserat arbetssätt tillsammans
med externa myndigheter.

Delvis

Viss samverkan och utvecklingsarbete
med Västerorts stadsdels-nämnder har
förekommit under våren 2007, t.ex.
kring akutboende eller hotellboendeproblemtik.

Stadsdelsnämnderna – ArJa/nej/delvis
betsmarknadsåtgärder
Utveckla former för samverkan, Ja
samt etablera lokala samverkansöverenskommelser med
arbetsförmedling, försäkringskassa, lokalt näringsliv och
andra lokala aktörer, i syfte att
fastställa ömsesidiga åtaganden
för att öka förvärvsfrekvensen.
Utveckla samarbetet med priva- Ja
ta arbetsförmedlingar, branschvisa förmedlingar och bemanningsföretag som komplement
till den offentliga arbetsförmedlingen.
Vidta åtgärder för att minska
Ja
arbetslösheten bland ungdomar i
åldern 18-24 år och ge stöd till
de unga som står utanför både
skolväsendet och arbetsmarknaden och som inte heller uppbär
ekonomiskt bistånd.

Kommentar
I den lokala samverkansgruppen förs
diskussioner om ansvars-fördelning
kring individer som trots olika insatser
inte kunnat hitta en väg till självförsörjning.

Rekryteringsmässor med privata företag/arbetsgivare där arbetsförmedlingar också deltar.

De ungdomar som tagit kontakt med
förvaltningen har slussats vidare till
adekvata insatser utifrån den unges
livssituation via arbetskonsulent, studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare.

