Bilaga 4

Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007
Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i
nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte är aktuella för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har tagits
bort från den ursprungliga listan.

Mål

Ja/Nej/Delvis/Vet Kommentar om ej uppfyllt
ej/Berör ej
nämnden

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök
Arbetsmarknadsfrågor
Öka förvärvsfrekvensen.
Minska arbetslösheten bland ungdomar.
Öka andelen som arbetar i privat sektor.
Ekonomiskt bistånd
Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska
garanteras insats inom fem dagar.
”Integrationsfrågor” (Bostadsbyggnadsfrågor)
Järva ska förnyas
Rikta fokus på idrottens betydelse ur
ett integrationsperspektiv. Uppmuntra
föreningar att satsa ännu mer på det
naturliga integrationsarbete som kan
ske inom idrottsrörelsen.
Kultur och föreningsverksamhet
Det lokala kulturutbudet i staden ska
stärkas och utökas för att öka tillgängligheten till kulturen.
Alla barn och ungdomar i stadsdelsnämndsområdet ska ges möjlighet att
uppleva och själva utöva olika former
av kultur.
Frihet, kvalitet, mångfald och tillgänglighet ska genomsyra kulturområdet.
Ett rikt, varierat och levande kulturliv
ska finnas tillgängligt för stadens invånare.
Stadens kulturarv ska vårdas, värnas
och göras tillgängligt för fler människor.
Stimulera barns läsande tillsammans
med föräldrar, förskola, skola och
ideella organisationer.

Ja
Ja
Ja

Ja

Delvis
Ja

Långsiktig planering genom ”Järvalyftet” där vi är en av flera samverkansparter.
En idrottsallians har bildats med
hjälp och stöd från stadsdelsförvaltningen.

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Läxläsningsprojekt har genomförts i
samarbete med bl a stadsdelsbibliotek, Röda Korset och KTH.

Antalet elever i Kulturskolan ska öka
och vikt ska läggas vid musikundervisningen.
Antalet elever som får enskild musikundervisning ska öka.

Ja

Kontakterna med studieförbunden
inom det kulturpolitiska verksamhetsområdet ska tas tillvara.
Områden för spontanidrott och lek
måste integreras i stadsplaneringen,
särskilt när det gäller nya bostadsområden
Uppmuntra äldres idrottande, till exempel genom att planera för motion
och rekreation vid byggande av seniorbostäder
Satsningar på barn och ungas idrottande ska prioriteras.

Ja

Järva motorklubb ska ges möjlighet
att finnas kvar med sin verksamhet.

Berör ej nämnden.

Verksamhet för barn och ungdom
Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
Kolloverksamhet ska finnas tillgänglig under sommarmånaderna.
Flyktingmottagande
Andelen nyanlända flyktingar som
har arbete inom introduktionsperioden ska öka i jämförelse med 2006
års utgång.

Andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning ska öka i jämförelse med
2006 års utgång.
Stadsmiljöverksamhet
Säkra möjligheterna till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor.

Delvis

Delvis

Arbete med sådan inriktning har
bedrivits, men har inte medfört att
fler elever fått enskild musikundervisning.
Förvaltningen samarbetar med och
stödjer dessa inom ramen för integrationsarbetet.
Detta har beaktats vid svar på planremisser.

Ja

Detta har beaktats vid svar på planremisser.

Ja

Inom ramen för satsningen på Ungdomens Hus och integrationsarbetet
stödjer förvaltningen barns och ungas idrottande.

Ja

Det finns 2st parklekar i Rinkeby.

Ja

Samtliga barn som ansökte om plats
kunde beredas detta.

(Nej)

År 2006 uppgick nämnda andel till
46 %, vilket motsvarade 72 personer
som fått arbete. År 2007 var det 41
% som var självförsörjande, vilket
motsvarade 124 personer som fått
arbete. Antalet har således ökat men
andelen minskat.

Ja

Ja

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

Valfriheten ska öka
Valfrihetsfrågor, generella
Förskoleverksamhet
Föräldrarnas valfrihet ska öka genom
fler alternativ i barnomsorgen.
Grundskola och skolbarnsomsorg
Särskola
Särskoleelever ska ha samma rätt att
välja skola som andra elever.
Äldreomsorg
Valfriheten för äldre ska öka jämfört
med föregående år.
Äldre och deras anhöriga ska få tillgång till bättre information om möjligheter och specifika hjälpinsatser.
Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning
Valfriheten för personer med funktionsnedsättning ska öka jämfört med
föregående år.

Ja

En avknoppning av kommunal förskola har påbörjats under hösten.

Ja

Fungerade väl i stadsdelsnämnden
t o m 2007-07-01.

Ja
Ja

Ja

Skola för kunskap
Förskoleverksamhet
Antalet barn i småbarnsgrupperna, 1- Ja
3 år, bör vara högst 14 barn och för
de äldre barnen, 4-5 år, högst 18 barn.
Andelen förskollärare i barnomsorgen Ja
ska öka.

Samtliga förskolor har uppfyllt det
föreskrivna målet.
En ökning av andelen förskollärare
har skett i jämförelse med 2006, från
43,2% till 44,5% 2007.

Grundskola och skolbarnsomsorg
Skolans huvuduppgift ska vara att
Ja
förmedla kunskap.
Andelen elever som lämnar grund(Nej)
skolan med behörighet till gymnasiet
ska öka jämfört med föregående läsår.

En omfattande satsning på läsning
ska genomföras i lågstadiet.
Elevernas kunskaper ska utvärderas
tidigare genom prov, skriftliga omdömen och betyg.
Skolket i grundskolan ska minska
jämfört med föregående läsår.

Ja

Lärarnas befogenheter att ingripa mot

Delvis

Delvis
Ja

I området sker kontinuerligt en stor
inflyttning av familjer från andra
länder. En relativt liten ökning av
nytillkomna elever i dessa skolor ger
genast stora utslag i statistiken över
inlärningsmålen. Andelen behöriga
elever har minskat från 78 % år
2006 till 73 % år 2007.
Har pågått i alla skolor under flera
år.
Arbetet med detta mål inleddes under våren 2007.
Samtliga skolor har utvecklat metoder och rutiner för att minska skolket.
Arbetet med detta inleddes under

oordning och kränkningar ska öka
och tydliggöras.
Mobbning ska minska genom ett
stadsövergripande arbete och likabehandlingsplaner på alla skolor.
Stockholms stad ska endast tillsvidareanställa behöriga lärare.
Skolpengens andel av grundschablonen ska uppgå till minst 70 procent.
Alla elever i skolår F-6 ska erbjudas
en stimulerande och trygg skolbarnsomsorg.
Särskola
Särskoleelever ska ha samma rätt att
välja skola som andra elever.
Fler speciallärare ska anställas.
Utbildningen i särskolan ska vara
anpassad till elevens förmåga och
behov av utmaningar.

våren 2007.
Ja

Alla skolor i stadsdelsområdet har
likabehandlingsplaner.

Ja
Berör ej nämnden. Mål för andra halvåret 2007 då
nämnden inte hade ansvaret för
grundskolan.
Ja

Ja
Ja

Endast speciallärare anställs på speciallärartänster.

Ja

Högre kvalitet i omsorgen
Äldreomsorg
Kvaliteten i omsorgen ska öka jämJa
fört med föregående år.
Den enskilde ska ges större inflytande Ja
över insatsen.
Kvalitetsgarantier för biståndsbeJa
dömningen ska införas som syftar till
att säkerställa att en rättvis och lika
biståndsbedömning sker i hela staden.

En värdighetsgaranti ska arbetas
fram.

I enlighet med uppsatta åtaganden
arbetar biståndshandläggarna kontinuerligt för att uppnå likställighet i
bedömningarna utifrån den enskildes ansökan och individuella behov
och följer de av staden beslutade
riktlinjerna.
Förvaltningen inväntar stadens planering och anvisningar i frågan.

Livskvaliteten för de äldre inom vård- Ja
och omsorgsboenden samt för hemtjänstmottagare ska öka genom att
vardagsaktiviteter ges en mer framträdande roll.
Servicehus ska bevaras som boendeJa
form.
Hemtjänsten ska utvecklas för att
kunna möta ett ökat behov av vårdoch omsorgsinsatser i det ordinära
boendet.
Fler öppna dagverksamheter för samvaro och aktivitet ska inrättas
Fler anhörigvårdare ska uppleva att
de får ett bra stöd.
Samarbetet med landstinget ska förbättras för att öka tryggheten för de
äldre.

Ja

Utbildningsgraden ska höjas bland
medarbetarna.
Frivilligorganisationernas arbete med
äldre ska uppmuntras och utvecklas.
Satsningar ska göras för att uppmärksamma matens betydelse för äldres
hälsa och livskvalitet.

Ja

Nej

Förvaltningen inväntar stadens vidare planering och anvisningar vad
gäller servicehusen.

Behovet i stadsdelen har ansetts vara
tillgodosett under 2007.

Ja
Nej

Förvaltningens förhoppning om att i
större utsträckning kunna samverka
med landstinget bl.a. i det vardagliga omsorgsutförandet vad gäller
äldre har inte kunnat uppfyllas.

Ja
Ja

Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning
Kvaliteten i omsorgen ska öka jämJa
fört med föregående år.
Den enskilde ska ges större inflytande Ja
över insatsen.
Kvalitetsgarantier för biståndsbeJa
dömningen ska införas som syftar till
att säkerställa att en rättvis och lika
biståndsbedömning sker i hela staden.

Gatumiljön bör planeras så att under- Ja
håll och snöröjning görs med särskilt
hänsynstagande till behoven hos äldre
och personer med funktionsnedsättning.

I enlighet med uppsatta åtaganden
arbetar biståndshandläggarna kontinuerligt för att uppnå likställighet i
bedömningarna utifrån den enskildes ansökan och individuella behov
och följer de av staden beslutade
riktlinjerna.
Nämndens ansvarsområde omfattar
parkmiljö och parkvägar, där planeringsarbete med sådan målsättning
skett under året.

Individ- och familjeomsorg, inkl.
socialpsykiatri
Förebyggande och tidiga insatser till
barn och ungdomar ska prioriteras.

Delvis

Hemlöshet ska förebyggas och olika
stöd- och vårdboenden ska utvecklas.

Delvis

Alla hemlösa ska omfattas av taköver-huvudet-garantin.
Missbruk ska förebyggas, särskilt ska
nyrekryteringen i åldern 13-25 år
motverkas.

Ja
Delvis

Samarbetet mellan individ- och famil- Delvis
jeomsorgen och skolan ska stärkas.

För personer med psykiska funktionsnedsättningar ska bostäder i olika former byggas ut och möjligheterna till sysselsättning, studier och arbete förbättras.

Individ- och familjeomsorg, inkl.
socialpsykiatri (kvinnofrid och
brottsförebyggande)
Kvinnofrid ska råda både i hemmen
och på gatorna.

Delvis

Ja

Områden där förvaltningen inte har
uppnått målet är samverkan på
strukturell nivå med polis och skola.
Den nya organisationen för både IoF
och skola innebär att nya former för
samverkan behöver utvecklas samt
att arbetssätten förankras i de nya
organisationerna.
Verksamheten behöver vidareutveckla det interna samarbetet inom
förvaltningen för att ytterligare förebygga vräkningar och i övrigt förbättra boendesituationen särskilt för
barnfamiljer.
Målet är endast delvis uppnått när
det gäller ungdomsgruppen 18-25 år
då resurserna inte gjort det möjligt
att bedriva ett aktivt och informativt
uppsökande arbete.
Samverkan kring enskilda elever
som har behov av socialtjänstens
insatser har fortsatt som tidigare.
Samverkan som behövs för att tidigt
upptäcka barn/ungdomar som kan
vara i behov av stöd behöver en ny
organisatorisk struktur. Arbetet i den
delen kommer att fortsätta under
2008 inom ramen för BUSöverenskommelsen.
Utbyggnad av olika bostadsformer
har inte kunnat genomföras under
året. Behov finns av ett mer differentierat utbud. Förvaltningen har
anmält intresse för gruppboende i
två nya byggnadsprojekt i stadsdelen. Ansträngningarna för att hitta
lämpliga lokala objekt fortsätter
under 2008.

En trygg och snygg stad
Stockholm ska vara en trygg, säker,
ren och vacker stad.
Mörka och otrygga platser ska lysas
upp, en ny belysningspolicy för
Stockholm ska arbetas fram.
Staden ska ta initiativ till gemensamt
trygghetsarbete med andra aktörer
såsom Vägverket, fastighetsägare och
andra kommersiella aktörer. Samarbetet med CitySamverkan ska utvecklas.
Minimera och förebygga skador på
människor, egendom och miljö vid
bränder och andra olyckor .

Ja
Delvis
Delvis

Ja

Trygghetsfrågor
Obligatoriska trygghetsanalyser vid
alla ny- och större ombyggnationer,
gångtunnlar bör undvikas.
Städverksamhet
Säkra möjligheterna till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor.
Tömning av offentliga papperskorgar
inom 24 timmar efter anmälan.
Inför städgaranti – städning inom 24timmar.
Klotter på stadens byggnader ska saneras inom 24 timmar, prioriterat på
skolor och förskolor. En ny klotterpolicy tas fram. Förhandling med andra
aktörer ska påbörjas. Nätverk av frivilliga klotterspanare ska uppmuntras.
Miljöfrågor
Agenda 21-arbetet ska integreras i det
ordinarie miljöarbetet.

Har inte varit aktuellt under året.

Ja
Ja

Höst- och vårstädning samt planering av föreningsstädning under år
2008.
Ingår i upphandling av entreprenör.

Ja

Ingår i upphandling av entreprenör.

Ja

Ingår i upphandlingen första halvåret -07.

Ja

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt
Ekonomi- och styrningsfrågor
Planerad verksamhet ska rymmas
inom given ram och prioritering.
Nämnderna ska genom effektiviseringar frigöra resurser för kärnverksamheten.

Trygghetsvandringar, städdagar har
genomförts under året.
Förvaltningen har i dialog med berörda instanser verkat för förbättrad
belysning.
Inom bl a ramen för ”Järvalyftet”
arbetar förvaltningen med dessa
frågor.

Ja
Ja

Nämnderna ska fokusera på sina
kärnuppgifter, nämnder som är föremål för omorganisation ska redovisa
genomförda förändringar.
Nämnderna ska tillämpa ILS, den
interna verksamhetskontrollen ska
förstärkas.
Personalfrågor
Staden ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare
Kommunikation och IT
Nämnderna använder IT som redskap
för verksamhetsutveckling och medborgarservice.
Riskhantering
Nämndernas arbete med risk- och
krishantering inom ramen för ordinarie planering och uppföljning, en särskild prioritering är att följa upp målen för informationssäkerhetsarbetet.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Frågan har beaktats vid mål och
inriktning för samt organisering av
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd/förvaltning.

