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A:1
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas sammanställning av
hälso- och sjukvårdsindikatorer inom äldreomsorgens
särskilda boenden och socialpsykiatrins gruppboende i
Skärholmen under 2009.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har ett ansvar för kvalitet och säkerhet i de
särskilda boendeformer där kommunen bedriver hälso- och sjukvård enligt 18§ Hälso- och
sjukvårdslagen, HSL. Detta ansvar kan MAS inte delegera till någon annan.
MAS har en oberoende ställning i organisationen och är administrativt direkt underställd
stadsdelsdirektören.
De grundläggande bestämmelserna för MAS och de uppgifter som åligger MAS regleras
främst i § 24 i HSL och i 5 § Förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område.
Det medicinska ansvaret i kommunens hälso- och sjukvård innebär att vissa uppgifter som
åligger MAS är undandragna verksamhetschefens ledning för hälso- och sjukvården.
MAS utövar sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa
arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården.
MAS är även en viktig resurs för nämnden när det gäller framtagning av policydokument,
samverkan med andra huvudmän, upphandling av hälso- och sjukvård, planering av nya
boenden, personalens sammansättning, kompetens och kompetensutveckling samt medverka i
kvalitets och utvecklingsarbete.
Under året har medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, genomfört uppföljningar av ramavtal
om enstaka platser i Stockholms stad.
Under året har också kvalitetsuppföljningar enligt QUSTA har genomförts på Vårbergs vårdoch omsorgsboende, Sätra vård- och omsorgsboende och på Skärholmens servicehus.
Uppföljningarna kommer att redovisas till nämnden under första kvartalet 2010.
Utbildning i läkemedelshantering, delegering, avvikelsehantering och basal hygien har hållits
för personal i verksamheter enligt LSS.
Lokala riktlinjer för den kommunala hälso- och sjukvården inom stadsdelen har både
upprättats och reviderats under året och lagts ut på Skärholmens intranät. Under höstens två
MAS- möten, tillsammans med chefer och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, har en
genomgång av MAS lokala riktlinjer påbörjats. Under hösten har en genomgång gjorts av de
lokala riktlinjerna avseende riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår, delegering
och dokumentation. Genomgång av övriga lokala riktlinjer kommer att fortsätta under 2010
års MAS- möten.
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MAS arbetar regelbundet med stadens medicinskt ansvariga sjuksköterskor och samverkar
kontinuerlig med bland annat äldreförvaltningen, landstingets avdelning för Vårdhygien och
smittskydd, landstingets Tandvårdsenhet och läkarorganisationerna.
Under våren 2009 har de tre kvarvarande hygienronderna genomförts på Sätra VoO,
Skärholmens servicehus och på Solholmens gruppboende tillsammans med hygiensköterska
från landstingets avdelning för Vårdhygien.
Externa kvalitetsgranskningar av läkemedelshanteringen har genomförts i äldreomsorgens
samtliga boenden under mars månad 2009. Kvalitetsgranskningarna genomfördes tillsamman
med legitimerad receptarie från apoteket.
I syfte att utveckla hälso- och sjukvårdsdokumentationen och avvikelserapporteringen i
datadokumentationsprogrammet Vodok, startades en lokal dokumentationsgrupp i början av
2009 bestående av MAS, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Gruppen har
träffats sex gånger under året.
MAS har även genomfört en heldagsutbildning i Vodok i för verksamhetschef och
sjuksköterskor på Sätra VoO. Utbildningen genomfördes i oktober månad.
Hälso- och sjukvårdsindikatorer
Alla enheter rapporterar månadsvis in hälso- och sjukvårdsindikatorer. Omvårdnadsansvarig
sjuksköterska registrerar statistik på särskilt utvalda hälso- och sjukvårdsindikatorer och
antalet antibiotikabehandlade infektioner. MAS gör en sammanställning av dessa som
redovisas till nämnden tre gånger per år. Sammanställningen återkopplas till respektive
verksamhet tre gånger per år.
Hälso- och sjukvårdsavvikelser
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras. Avvikelserapportering och avvikelsehantering ingår som en
del i detta kvalitetsarbete.
Syftet med avvikelserapportering är att rapportera händelser och tillbud för att kunna
identifiera och åtgärda orsakerna till dessa. Det är därför mycket viktigt att alla negativ tillbud
och händelser avvikelserapporteras. Effekten av vidtagna åtgärder ska följas upp och
erfarenheterna från avvikelsehanteringen ska användas i det förebyggande
riskhanteringsarbetet inom varje enhet för att kunna förebygga och förhindra att patienten
drabbas av vårdskador.
Avvikelserapporteringen ligger också till grund för att MAS ska kunna bedöma huruvida en
avvikelse ska utredas vidare och, i förekommande fall, göra anmälan till Socialstyrelsen enligt
Lex Maria. MAS gör en sammanställning av avvikelserna som redovisas till nämnden tre
gånger per år. Sammanställningen återkopplas till respektive verksamhet tre gånger per år.
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Medicinskt ansvarig sjuksköterskas sammanställning av
hälso- och sjukvårdsindikatorer inom äldreomsorgens
särskilda boenden och socialpsykiatrins gruppboende i
Skärholmen under perioden september- december 2009.
De verksamheter inom äldreomsorgens särskilda boenden som ingår i sammanställningen av
hälso- och sjukvårdsindikatorer, registrering av antibiotikabehandlade infektioner,
genomförda riskbedömningar för fall, malnutrition (undernäring) och trycksår och hälso- och
sjukvårdsavvikelser är Sätra vård- och omsorgsboende, Vårbergs vård- och omsorgsboende
och Skärholmens servicehus. Solholmens gruppboende, ett socialpsykiatriskt boende, ingår
också i sammanställningen men redovisas för sig.
Det totala antalet platser inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i stadsdelen har
minskat ytterligare sedan förra mätperioden. Minskningen beror dels på avvecklingen av
flertalet permanenta platserna på Vårbergs VoO dels på ombyggnationen av Skärholmens
servicehus.
Under perioden september- december uppgår antalet boende inom de särskilda
boendeformerna till 254 personer per månad, vilket är en minskning med 20 %. Under året
har det i genomsnitt funnits 319 personer per månad inom de särskilda boendeformerna.
Sätra VoO har 128 platser med heldygnsomsorg för personer med demenssjukdom. Under
perioden har i genomsnittsnitt 124 platser varit belagda.
Vårbergs VoO hade till och med september månad 58 permanenta platser och cirka 20
korttidsplatser. Från och med den första oktober hade verksamheten 12 platser för permanent
boende och 20 platser för boende med korttidsvistelse (korttidsvård/växelvård/avlastning).
För personer med korttidsvistelse kan inte indikatorerna följas upp och följas över tid på
samma sätt som för permanent boende.
Riskbedömningar för fall, nutrition/malnutrition (undernäring) och trycksår utförs på
korttidsboendet om personen stannar längre än två veckor eller om behov föreligger.
ADL- bedömningar utförs vid behov och munhälsobedömningar erbjuds dessa personer då de
befinner sig i eget boende och inte på korttidsvård.
Inkontinensutredning och förskrivning av inkontinensskydd för personer med korttidsvård
utförs vanligtvis av ansvarig distriktssköterska på respektive vårdcentral.
Behovet av specifika hälso- och sjukvårdsinsatser, t ex dropp och såromläggningar, kan också
variera mycket för personer med korttidsvård och indikatorn kan därför inte heller följas upp
över tid på samma sätt som för de permanent boende.
Skärholmens servicehus har under perioden haft cirka 117 boende och ca 82 % av de boende
har hälso- och sjukvårdsinsatser av varierande grad. Vissa indikatorer är därför inte helt
relevanta för målgruppen, t ex bedömning av ADL funktion.
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Den uppsökande tandvården med munhälsobedömningar erbjuds endast boende med ett
varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Med omfattande insatser menas
personlig omvårdnad under större delen av dygnet dvs minst tre gånger per dygn samt tillsyn
under natten. Med varaktigt menas att behovet väntas kvarstå minst ett år. Endast 20 % av de
boende på servicehuset är berättigade till och omfattas av erbjudandet om munhälsobedömningar.
Solholmens gruppboende, ett socialpsykiatriskt boende för 13 personer varav de flesta,
ca 80 %, är yngre än 65 år. Hälso- och sjukvårdsindikatorerna är därför inte alltid helt
relevanta för den målgruppen t ex bedömning av ADL funktion och riskbedömningar för fall,
nutrition/malnutrition och trycksår. Sammanställningen för Solholmen redovisas därför för
sig.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska i respektive verksamhet registrerar varje månad statistik
på särskilt utvalda hälso- och sjukvårdsindikatorer. Indikatorerna följs upp årligen och över
tid. Dessa hälso- och sjukvårdsindikatorerna är:
 ADL– funktion (Activities of daily living, dvs. saker som vi dagligen gör t ex att äta,
tvätta och klä oss),
 Fallskaderisk och fallolyckor,
 Hud/trycksår,
 Infektioner,
 Inkontinens och individuellt förskrivna inkontinensskydd,
 Läkemedel och läkemedelshantering,
 Munhälsa,
 Nutrition/malnutrition (undernäring), och
 Specifik omvårdnad (t ex PEG-sond, injektioner/infusioner, sugning av luftvägar
m.m.)
Avvikelser som rör hälso- och sjukvård inrapporteras i datadokumentationssystemet Vodok.
Antalet inrapporterade avvikelser redovisas under rubriken ”Hälso- och sjukvårdsavvikelser”.
Fallolyckor inrapporteras också i Vodok men redovisas under indikatorn ”Fallskaderisk och
fallolyckor”.
Under oktober månad har antalet boende med BMI (Body Mass Index) lägre än 22
registrerats. Redovisas under indikatorn ”Nutrition/malnutrition”.
Under oktober månad har hälso- och sjukvårdskompetensen registrerats, dvs. antalet boende
per omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Uppgifterna ger en
indikation om hur stort ansvarsområde varje person inom respektive profession har.
Redovisas under indikatorn ”Hälso- och sjukvårdskompetens”.
Antal avlidna på boendet och avlidna på annan plats, t ex på sjukhus, redovisas också.
MAS gör en sammanställning av ovan nämnda uppgifter som redovisas till stadsdelsnämnden
tre gånger per år.
ADL- funktion
Andel boende där dokumenterad ADL- bedömning är utförd med bedömningsinstrumentet
Sunnås ADL- index redovisas. Registreras en gång per år och boende. Tackar den boende nej
ska detta dokumenteras.
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Sätra VoO, Vårbergs VoO och Skärholmens servicehus
Under perioden har ADL- bedömningar utförts för 14 % av de boende, vilket är något färre än
under tidigare period.
Totalt under året har ADL- bedömningar utförts hos 50 % av de boende. På Sätra VoO har
ADL- bedömningar utförts för 100 % av de boende.
Solholmens gruppboende
ADL- bedömning utförs inte då indikatorn inte är relevant i dagsläget.
Fallskaderisk och fallolyckor
Andel boende där dokumenterad fallriskbedömning är utförd med bedömningsinstrumentet
Downton fallrisk index (DFRI), antalet fallolyckor och andelen fallloyckor som lett till fraktur
redovisas. Riskbedömningen registreras en gång per år och boende. Tackar den boende nej
ska detta dokumenteras.
Enligt medicinskt ansvarig sjuksköterskas, MAS, lokala riktlinjer ska fallriskbedömning
genomföras inom fjorton dagar efter att den boende flyttat in. Syftet är att identifiera boende
som befinner sig i riskzonen för fall för att, om möjligt, förhindra att fallolyckor inträffar.
Sätra VoO, Vårbergs VoO och Skärholmens servicehus
Under perioden har fallriskbedömningar utförts för 14 % de boende, vilket är några fler än
under förra perioden. Totalt under året har fallriskbedömningar utförts för 39 % av de boende,
vilket är en förbättring i jämförelse med 2008 då fallriskbedömningar endast utfördes för
17 % av de boende. Arbetet med att genomföra fallriskbedömningar för samtliga boende
måste även fortsättningsvis utvecklas och förbättras i verksamheterna.
Under perioden har 78 fallolyckor inrapporterats och mindre än 1 % av fallolyckorna har lett
till frakturer. Totalt under året har 233 fallolyckor inrapporterats, vilket är drygt tre gånger
fler än under 2008 då endast 81 fallolyckor inrapporterades. Av årets fallolyckor har 5 % lett
till frakturer.
Solholmens gruppboende
Fallriskbedömning utförs inte då indikatorn inte är relevant i dagsläget.
En fallolycka, som inte lett till fraktur, har dock inrapporterats under perioden och året.
Hud/trycksår
Andel boende där dokumenterad riskbedömning för trycksår är utförd enligt
bedömningsinstrumentet Modifierad Norton och antal boende med trycksår redovisas.
Riskbedömningen registreras en gång per år och boende. Tackar den boende nej ska detta
dokumenteras. Alla trycksår registreras oavsett i vilken verksamhet de uppkommit.
Enligt MAS lokala riktlinjer ska riskbedömning för trycksår genomföras inom fjorton dagar
efter att den boende flyttat in. Syftet är att identifiera boende som befinner sig i riskzonen för
att utveckla trycksår för att, om möjligt, förhindra att trycksår uppstår.
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Sätra VoO, Vårbergs VoO och Skärholmens servicehus
Under perioden har riskbedömning för trycksår utförts för 16 % av de boende. Totalt under
året har riskbedömningar för trycksår utförts för 51 % av de boende, vilket är en markant
förbättring mot 2008 då riskbedömningar endast utfördes för 22 % av de boende.
Arbetet med att utföra riskbedömningar för trycksår för samtliga boende, planera och vidta
åtgärder samt följa upp och dokumentera dessa måste även fortsättningsvis intensifieras i
verksamheterna.
Det förekommer trycksår i verksamheterna och antalet trycksår uppgår till 14 stycken under
perioden. De flesta trycksår är ytliga men även trycksår med fullhudsskada förekommer.
Totalt under året har 45 trycksår registrerats. Av dessa har cirka hälften varit ytliga men det
har även förekommit ett fåtal trycksår med fullhudsskada. Antalet trycksår bör kunna minska
om fler riskbedömningar utförs och åtgärder vidtas när risker identifierats.
Solholmens gruppboende
Trycksårsbedömning utförs inte då indikatorn saknar inte är relevant i dagsläget.
Antalet boende med trycksår registreras dock och inget trycksår har registrerats under
perioden eller under året.
Infektioner
För att kunna följa infektionsutvecklingen och antibiotikaförskrivningen i varje verksamhet
registreras antal boende med ordinerad antibiotika i Vårdhygien (landstingets avdelning för
smittskydd och Vårdhygien.). Varje antibiotikabehandling registreras en gång. Ny registrering
görs om samma person sätts in på behandling ytterligare en gång. Andel boende med
antibiotikabehandling som registrerats i Vårdhygien redovisas.
Sätra VoO, Vårbergs VoO och Skärholmens servicehus
Under perioden uppgår andelen boende som behandlats med antibiotika till 24 %.
Urinvägsinfektioner och sårinfektioner är de vanligast förekommande infektionerna under
perioden. Flest urinvägsinfektioner påträffas hos boende som inte har kvarliggande kateter via
urinröret. Under perioden har även en del lunginflammationer registrerats. Totalt under året
uppgår andel boende som behandlats med antibiotika till 87 %.
Endast ett fåtal boende har infektioner med antibiotikaresistenta infektioner t ex MRSA
(penicillinresistenta stafylokocker och VRE (penicillinresistenta enterokocker).
Antalet boende med antibiotikaresistenta infektioner har glädjande nog inte ökat under
perioden vilket kanske till viss del förklaras av att personalen arbetar utifrån upprättade basala
hygienrutiner och följer de handlingsprogram som finns vid infektion med MRSA och VRE.
Endast ett fåtal fall av virusorsakade infektioner, t ex influensa och virusorsakad magsjuka,
har inträffat under året. Inget fall av svininfluensa, A H1N1, har inrapporterats.
Solholmens gruppboende
På Solhomens gruppboende är andelen boende med antibiotikabehandling 38 % vilket är
något högre än förra perioden. Den vanligast förekommande infektionen är urinvägsinfektion
hos boende som inte har kvarliggande kateter via urinröret.
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Inkontinens och individuellt förskrivna inkontinensskydd
Samtliga boende med inkontinens ska utredas individuellt en gång per år.
Andel boende med individuellt utredd och dokumenterad inkontinens redovisas.
Individuellt utprovade inkontinensskydd ska förskrivas av sjuksköterska. Antal boende med
individuellt förskrivna inkontinensskydd redovisas.
Enligt MAS lokala riktlinjer ska förskrivande sjuksköterska eller sjukgymnast med
förskrivningsrätt senast inom tre dygn efter det att den boende flyttat in i ett vård- och
omsorgsboende ha genomfört en riskbedömning för att förebygga urinläckage enligt basal
inkontinensutredning.
Sätra VoO, Vårbergs VoO och Skärholmens servicehus
Andelen boende med individuellt utredd inkontinens är fortfarande mycket låg, endast 7 %
under perioden. Totalt under året är endast 29 % av de boende individuellt utredda för
inkontinens. Majoriteten av de boende, 93 %, på Sätra VoO och Vårbergs VoO, har
individuellt utprovade och förskrivna inkontinensskydd.
På Skärholmens servicehus är antalet boende med individuellt utprovade och förskrivna
inkontinensskydd betydligt lägre än i vård- och omsorgsboendena vilket troligtvis beror på att
fler boende är kontinenta. Drygt hälften av de boende, 59 %, har ändå individuella
inkontinensskydd förskrivna.
Det finns en stor skillnad mellan den låga andelen boende med individuellt utredd inkontinens
och det höga antalet boende med individuellt förskrivna inkontinensskydd trots att
sjuksköterskor i verksamheterna har förskrivningsrätt.
I en god och säker hälso- och sjukvård ingår också att förhindra vårdbetingad inkontinens
genom ett aktivt förebyggande arbete. Det krävs ett stort förbättringsarbete inom området
inkontinens, förslagsvis genom att utbilda fler sjuksköterskor i förskrivningsrätt.
Solholmens gruppboende
Alla boende på Solholmen är kontinenta.
Läkemedel och läkemedelshantering
Samtliga boende som har ordinerade läkemedel ska genomgå en årlig läkemedelsgenomgång
enligt gällande Regelbok för läkarinsatser i särskilt boende. Andel boende vars
läkemedelsordination genomgått en årlig läkemedelsgenomgång redovisas.
Sätra VoO, Vårbergs VoO och Skärholmens servicehus
Ansvarig läkare i respektive verksamhet ansvarar för att läkemedelsgenomgångar genomförs
tillsammans med bl. a sjuksköterskan. Andelen genomförda läkemedelsgenomgångar under
perioden är fortfarande låg, endast 6 % vilket även fortsättningsvis kommer att diskuteras vid
samverkansmöten med verksamhetschefen i respektive läkarorganisation. Totalt under året
har läkemedelsgenomgångar endast genomförts hos 17 % av de boende.
Ungefär hälften av de boende på Vårbergs VoO och på Skärholmens servicehus får sina
läkemedel i Apodospåsar som iordningsställs på apoteket. Detta leder till en säkrare
läkemedelshantering. Flest andel boende med Apodospåsar, cirka 90 %, finns på Sätra VoO.

9

Solholmens gruppboende
För samtliga boende med ordinerade läkemedel har ett flertal läkemedelsgenomgångar
genomförts både under perioden men också totalt under året. 77 % av de boende får sina
läkemedel i Apodospåsar vilket leder till en säkrare läkemedelshantering.
Munhälsa
Samtliga boende med heldygnsomsorg och boende på servicehus som har ett omfattande och
varaktigt omvårdnadsbehov ska årligen erbjudas munhälsobedömning som utförs av
landstingets tandvårdspersonal. Utförd munhälsobedömning ska dokumenteras. Tackar den
boende nej ska detta dokumenteras. Andel boende där dokumenterad munhälsobedömning är
utförd och andel boende som tackat nej redovisas.
Sätra VoO, Vårbergs VoO och Skärholmens servicehus
Alla boende på Sätra VoO och alla permanent boende på Vårbergs VoO är berättigade till och
omfattas av erbjudande om årlig munhälsobedömning.
Under perioden har 46 % av de boende på Sätra VoO fått munhälsobedömning utförd.
Totalt under året har alla boende, 100 %, på Sätra VoO fått munhälsobedömning utförd under
året. Endast 2 % har tackat nej.
Under perioden har ingen, 12 personer from oktober, av de kvarvarande permanenta boende
på Vårbergs VoO fått munhälsobedömning utförd. Totalt under året har dock 72 % av de
boende på Vårbergs VoO som tackat ja till munhälsobedömning fått den utförd och 4 % av de
boende har tackat nej.
På servicehuset är det 24 personer, vilket motsvarar 20 % av de boende, som är berättigade till
och omfattas av erbjudande om munhälsobedömningar. Detta innebär att 42 % av de boende
på servicehuset som tackat ja har fått munhälsobedömning utförd och 4 % har tackat nej.
Solholmens gruppboende
Under perioden har ingen munhälsobedömning genomförts.
Totalt under året har dock 31 % erbjudits och fått munhälsobedömning utförd. Övriga boende
har tackat nej.
Nutrition/malnutrition (undernäring)
Andel boende där dokumenterad riskbedömning avseende nutrition/malnutrition
(undernäring) är utförts enligt bedömningsinstrumentet MNA (Mini Nutritional Assessment)
redovisas. Riskbedömningen registreras en gång per år och boende. Tackar den boende nej
ska detta dokumenteras. Antal boende med BMI (Body Mass Index) mindre än 22 (nedre
gränsvärde för äldre) följs per oktober månad.
Enligt MAS lokala riktlinjer ska riskbedömning för nutrition/malnutrition genomföras inom
fjorton dagar efter att den boende flyttat in. Syftet är att identifiera boende som befinner sig i
riskzonen för malnutrition (undernäring) för att, om möjligt, förebygga att malnutrition
uppstår.
Sätra VoO, Vårbergs VoO och Skärholmens servicehus
Riskbedömning för nutrition/malnutrition har endast utförts hos 2 % under perioden.
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Totalt under året har riskbedömningar endast utförts för 33 % av de boende, vilket är alldeles
för få och måste förbättras. Under oktober månad fanns det totalt 43 personer med BMI
mindre än 22.
Antalet boende som är undernärda eller befinner sig i rikszonen för undernäring kan
förhoppnings minska om fler riskbedömningar utförs enligt MAS lokala riktlinjer, dvs. inom
fjorton dagar efter inflyttning. Arbetet med att utföra riskbedömningar för samtliga boende,
planera och vidta åtgärder samt följa upp och dokumentera dessa måste intensifieras i
verksamheterna.
Solholmens gruppboende
Riskbedömning för nutrition/malnutrition utförs inte då indikatorn inte är relevant i dagsläget.
Antalet boende med BMI mindre än 22 har registrerats 2009, och det finns ingen boende med
BMI mindre än 22.
Specifik omvårdnad
De hälso- och sjukvårdsinsatser som räknas som specifik omvårdnad är t ex förekomsten av
PEG- sonder (matningssond direkt inopererad i magsäcken), sugning av luftvägar, intravenösa
injektioner och infusioner (dropp) m.m. De specifika hälso- och sjukvårdsinsatserna följs över
året och en sammanställning av dessa redovisas.
Sätra VoO, Vårbergs VoO och Skärholmens servicehus
De vanligaste specifika hälso- och sjukvårdsinsatserna avser boende med PEG- sond (näring
via sond inopererad i magsäcken), såromläggningar, sugning av luftvägar, intravenösa
injektioner och infusioner (dropp). Antalet boende med specifika hälso- och sjukvårdsinsatser
är dock relativt lågt. Samma boende kan ha fler specifika hälso- och sjukvårdsinsatser
samtidigt.
Solholmens gruppboende
Det finns ingen boende med specifika hälso- och sjukvårdsinsatser under mätperioden eller
under hela året.
Hälso- och sjukvårdsavvikelser
De avvikelser som rapporteras till MAS rör enbart hälso- och sjukvård. Fall och fallolyckor
rapporteras också men redovisas under indikatorn ”Fallskaderisk och fallolyckor”.
Syftet med avvikelserapporteringen är att varje verksamhet ska kunna identifiera fel och
brister i verksamheten och åtgärda dem för att öka patientsäkerheten. Det är därför mycket
viktigt att alla negativ tillbud och händelser avvikelserapporteras. Effekten av vidtagna
åtgärder ska följas upp och erfarenheterna från avvikelsehanteringen ska användas i det
förebyggande riskhanteringsarbetet inom varje enhet för att, om möjligt, förebygga och
förhindra att den boende drabbas av vårdskada.
Avvikelserapporteringen ligger också till grund för att MAS ska kunna bedöma huruvida en
avvikelse ska utredas vidare och, i förekommande fall, göra anmälan till Socialstyrelsen enligt
Lex Maria. Under året har ingen anmälan enligt Lex Maria gjorts.
Sätra VoO, Vårbergs VoO och Skärholmens servicehus
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Under perioden har 156 avvikelser inrapporterats. De allra flesta avvikelserna rör brister i
läkemedelshanteringen, utebliven signering vid överlämnande av läkemedel. Övriga
läkemedelsavvikelser rör uteblivet överlämnande av läkemedel, förväxling av tidpunkt och
dubbel dos given
Det är mycket positivt att verksamheterna har ökat sin avvikelserapportering under 2009.
Under året har 415 avvikelser inrapporterats, vilket är markant ökning i jämförelse med 2008
då endast 109 avvikelser inrapporterades. Avvikelserapporteringen har förbättrats med 280 %.
Avvikelserapporteringen och avvikelsehanteringen måste dock även fortsättningsvis utvecklas
och förbättras i samtliga verksamheter till att även omfatta åtgärder för att förhindra att
händelsen inträffar igen och uppföljning av åtgärderna.
Solholmens gruppboende
Ingen hälso- och sjukvårdsavvikelse har inrapporterats.
Hälso- och sjukvårdskompetens
I den kommunala äldreomsorgen arbetar legitimerade sjuksköterskor, legitimerade
arbetsterapeuter och legitimerade sjukgymnaster. Under oktober månad har antalet boende per
omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast registrerats för att ge en
indikation om hur stora ansvarsområden varje person inom respektive profession och
verksamhet har. Varje verksamhet redovisas för sig.
Sätra VoO
Varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarade för 21,3 boende. Varje arbetsterapeut
ansvarade för 64 boende var och sjukgymnasten ansvarade för 128 boende.
Vårbergs VoO
Varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarade för 6,7 boende. Arbetsterapeut och
sjukgymnast ansvarade för 32 boende var.
Skärholmens servicehus
Varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarade för 29,3 boende. Arbetsterapeuten och
sjukgymnast ansvarade för 117 boende var.
Avlidna på boendet och avlidna på annan plats
Antalet avlidna på boendet eller på annan plats, t ex sjukhus, är inte en hälso- och
sjukvårdsindikator men ger en viss bild av omsättningen av boende i verksamheterna.
Sätra VoO, Vårbergs VoO och Skärholmens servicehus
Under perioden har 14 personer avlidit i boendena och 4 på annan plats. Totalt under året har
47 personer avlidit i boendena och 16 på annan plats.
Solholmens gruppboende
På Solholmen har ingen boende avlidit under perioden september- december.
Under året har 3 personer avlidit i boendet.
Förslag till åtgärder
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MAS lokala riktlinjer för hälso- och sjukvård finns på Skärholmens intranät och i pärm på
sjuksköterskeexpeditionen i varje verksamhet. MAS uppdaterar de lokala riktlinjerna
regelbundet, lägger ut dem på intranätet och skickar dem digitalt till varje chef.
Varje verksamhet ska därefter upprätta och/eller revidera sina egna rutiner utifrån MAS lokala
riktlinjer.
Under 2010 kommer MAS att fortsätta genomgångarna av såväl MAS lokala riktlinjer som
verksamheternas egna rutiner på möten med chefer och legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal.
Den lokala dokumentationsgruppen kommer att träffas regelbundet under 2010 för att även
fortsättningsvis utveckla och förbättra såväl hälso- och sjukvårdsdokumentationen som
avvikelserapporteringen och avvikelsehanteringen.
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SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 15 (130)
2010-02-03

STAB

Kontaktperson på Förnyelseavdelningen: Maria Laxvik, tfn 508 29 424
Analys
Anvisningar
Avsnittet nedan ska innehålla en analys av nämndens hela verksamhet utifrån ett konkurrensutsättningsperspektiv och skall övergripande visa hur nämnden avser
arbeta för att uppnå av KF fastställda mål, som att säkerställa verksamhetens kvalitet samt att mindre aktörer ges möjlighet att konkurrera. Om det enligt nämndens
uppfattning finns verksamheter som inte kan upphandlas skall motiven för detta redovisas. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig
mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. Du kan inte ändra övrig text.

Skriv text här

Egenregianbud
Anvisningar
Redovisa inom vilka verksamhetsgrenar egenregianbud kommer att utarbetas.

Avknoppning
Anvisningar
Redovisa hur nämnden avser arbeta för att underlätta och stimulera avknoppning.
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SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 16 (130)
2010-02-03

STAB

Skriv text här
4.4 Avtalsuppföljning och efterlevnad (ges till alla enhetschefer)
FÖRVALTNINGEN STARTAR UPPHANDLINGSPROCESSEN enligt AKTIVITETSPLANEN
- Analys av nuläge, framtida behov, och krav på tjänst mm
- Utformning av förfrågningsunderlag
UPPHANDLA
- Anbudsinfordran, granskning och prövning av anbud
- Avtal och utformning av kontrakt
AVTALSFÖRVALTNING
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SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 17 (130)
2010-02-03

STAB

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga
verksamhetsavtal

Område: Politisk verksamhet och gemensam
administration

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när
upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella
verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna
mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat start- Avtalsperiod
datum för
(fr.o.m. - t.o.m.)
upphandling

Uppskattat
upphandlings
värde, tkr/år.

Planerade verksamhetsupphandlingar

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Personal

Administration

Företagshälsovård

Städ, MIAB
Städ BSIS
Städ FCC

Gemensam
upphandling i
staden

2009-04-01

2008-04-01 – 2010-1231

2 mkr/år

2007-01-01 – 2009-1231
2008-03-17 – 2009-127,5 mkr/år
31
2007-01-01 – 2009-1231

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och
högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om
du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.
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Administration

Städning vid förskola/fritid, kontor och
äldreomsorg.

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 18 (130)
2010-02-03

Upphandlingspr
Uppskattad
ocessen slutförd Nytt avtal har trätt i kraft
upphandlings
under december fr o m 2010-01-01.
värde är ca 7,5
2009
mkr/år

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och
högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om
du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.
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Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga
verksamhetsavtal

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 19 (130)
2010-02-03

Område: Individ- och familjeomsorg

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när
upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella
verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna
mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat start- Avtalsperiod
datum för
(fr.o.m. - t.o.m.)
upphandling

Planerade verksamhetsupphandlingar

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och
högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om
du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

Uppskattat
upphandlings
värde, tkr/år.
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Individ- och familjeomsorg
(Barn- och ungdom samt BiA)

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 20 (130)
2010-02-03

Inom individ- och familjeomsorgen finns flera
större och mindre verksamheter som inte är
myndighetsutövning, t ex team 127, familjevård,
kontaktverksamheten, budgetrådgivning,
skuldsanering och dödsboutredning.
Inom några av dessa verksamheter finns inslag
av myndighetsutövning, vissa verksamheter är så
små att det skulle bli dyrare att upphandla
verksamheten. Dessa skulle i princip kunna
drivas av privata företag och/eller av för flera
förvaltningar samlat, men vid förfrågningar vid
grannstadsdelar är detta i dagsläget inte aktuellt
då detta skulle medföra kostnadsökningar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås:
Team 127 upphandlas i konkurrens, i ett senare
skede.
Familjevården har ett nära samarbete med
socialsekreterarna och med risk att förlora den
lokala förankringen och beaktande av brukarnas
behov avvaktas upphandling.
Skuld- och budgetrådgivning har ett tätt
samarbete med bostödsverksamheten, där lokal
samverkan är angeläget, verksamheten är också
för liten för att upphandla.
Kontaktverksamhet och dödsbo är små
verksamheter, och det skulle kosta mer att själva
upphandla dessa än att utföra verksamheten i
egen regi.

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och
högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om
du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

S

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING
STAB

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 21 (130)
2010-02-03

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Framnäs AB

Öppenvård för barn, unga och familjer

Institutionsvård

Av staden central-/eller gemensamt upphandlad

Handledning och utbildning

Upphandlas av Skärholmens stadsdelsnämnd,
vid behov

2009-10-01 – 2011-0930 (+1+1 år)

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och
högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om
du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

Ca 3 mkr/år
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AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 22 (130)
2010-02-03

STAB

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga
verksamhetsavtal

Område: Infrastruktur, stadsmiljö, skydd

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när
upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella
verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna
mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat start- Avtalsperiod
datum för
(fr.o.m. - t.o.m.)
upphandling

Uppskattat
upphandlings
värde, tkr/år.

Planerade verksamhetsupphandlingar
Stadsmiljö:
Stadsmiljö:

Gemensam upphandling av Entreprenörer för
markarbeten avseende parkinvesteringar söderort
Gemensam upphandling av projekt och
byggledningstjänster

Våren 2009
Våren 2009

2009-06-01 – 2010-0930 + 1 år
2009-06-01 – 2010-0930 + 1 år

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Stadsmiljö

Parkmark, vinterväghållning. Stockholm
Entreprenad

2007 - 2012

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och
högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om
du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

2 816 tkr
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AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 23 (130)
2010-02-03

STAB

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga
verksamhetsavtal

Område: Förskoleverksamhet

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när
upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella
verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna
mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat start- Avtalsperiod
datum för
(fr.o.m. - t.o.m.)
upphandling

Planerade verksamhetsupphandlingar
Förskola

Upphandlas ej

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Fritid

Städning, Fervent Cleaning Company

2009-04-01

2007-01-01 – 2009-1231

Förskola

BSIS

2009-04-01

2008-03-17- 2009-12-31

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och
högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om
du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

Uppskattat
upphandlings
värde, tkr/år.
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AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 24 (130)
2010-02-03

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga
verksamhetsavtal

Område: Utbildning

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när
upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella
verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna
mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat start- Avtalsperiod
datum för
(fr.o.m. - t.o.m.)
upphandling

Planerade verksamhetsupphandlingar

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och
högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om
du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

Uppskattat
upphandlings
värde, tkr/år.
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AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 25 (130)
2010-02-03

STAB

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga
verksamhetsavtal

Område: Äldreomsorg

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när
upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella
verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna
mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat start- Avtalsperiod
datum för
(fr.o.m. - t.o.m.)
upphandling

Uppskattat
upphandlings
värde, tkr/år.

Planerade verksamhetsupphandlingar
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg

Äldreomsorg

Skärholmens servicehus, renoveras för
närvarande, och övergår till Trygghetsboende
2010
Vi stimulerar anställda att starta eget inom
den öppna hemtjänsten
Sätra Vård- och omsorgsboende
För närvarande pågår ett utvecklingsarbete inom
verksamheten vilket bör genomföras innan
upphandling startar.
Måltidsservice, Carema Omsorg

2011-03-01
2009-10-01 – 2011-0931 + 1 år

7 mkr/år

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
2009-10-01 – 2011-097 mkr/år tkr
31 + 1 år
Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och
högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om
du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.
Äldreomsorg

Måltidsservice, Carema Omsorg

S

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 26 (130)
2010-02-03

STAB

Äldreomsorg

Städ, MIAB

2009-04-01

2007-01-01 – 2009-1231

Gruppboenden
Köp av enskilda platser enligt:
- avrop från ramavtal
Allt enligt brukarens behov

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och
högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om
du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

S

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 27 (130)
2010-02-03

STAB

Område:Stöd och service personer med
funktionsnedsättning

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga
verksamhetsavtal

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när
upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella
verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna
mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat start- Avtalsperiod
datum för
(fr.o.m. - t.o.m.)
upphandling

Uppskattat
upphandlings
värde, tkr/år.

Planerade verksamhetsupphandlingar
Socialpsykiatri

Solholmens gruppboende och boendestöd inkl
Johannesdal
Träfflokal (Portis) sysselsättning

2008-04-01

2010-07-01 – 2012-0701, + 1 år

10700

2010-01-01 – 2012-1231, 1 + 1 år

17 mkr

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
HOMSAN AB

Ålgryte Daglig verksamhet och
Måsholmstorgets Dagliga verksamhet, för
personer med funktionsnedsättning

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och
högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om
du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

S

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 28 (130)
2010-02-03

STAB

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga
verksamhetsavtal

Område: Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när
upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella
verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna
mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat start- Avtalsperiod
datum för
(fr.o.m. - t.o.m.)
upphandling

Planerade verksamhetsupphandlingar

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser
Fritid

Städ, Fervent Cleaning Company

2009-04-01

2007-01-01 – 2009-1231

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och
högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om
du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

Uppskattat
upphandlings
värde, tkr/år.

S

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING
STAB

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga
verksamhetsavtal

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 29 (130)
2010-02-03

Område: Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när
upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella
verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna
mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat start- Avtalsperiod
datum för
(fr.o.m. - t.o.m.)
upphandling

Planerade verksamhetsupphandlingar

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och
högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om
du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

Uppskattat
upphandlings
värde, tkr/år.

S

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING
STAB

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga
verksamhetsavtal

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 30 (130)
2010-02-03

Område: Övrig verksamhet, särskilda insatser

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när
upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella
verksamhetsområdet.
Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna
mall.

Verksamhetens namn
(t.ex. boendets namn)

Verksamhet/objekt
(beskrivning)

Planerat start- Avtalsperiod
datum för
(fr.o.m. - t.o.m.)
upphandling

Planerade verksamhetsupphandlingar

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och
högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om
du inte ser verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

Uppskattat
upphandlings
värde, tkr/år.

S

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING
STAB

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
SID 31 (130)
2010-02-03

Kontaktuppgifter
Anvisning
Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling, konkurrens och
avknoppning.

Kontaktpersoner är:
Gunnel Altin
Tel: 508 24 020

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet ”Formulär”. Markera sedan en hel rad och högerklicka
sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser
verktygsfältet ”Formulär”, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att ”Formulär” är förbockat.

32

A:2
Redovisning av genomförda upphandlingar för
Skärholmen
Tecknade avtal under 2009 – i Skärholmens sdf
Öppenvårdsinsatser/verksamhet för familjer och dess nätverk, i närmiljön
Utförare: Framnäs AB
Avtalsperiod: 2009-10-01 – 2011–09-30
Upphandlande enhet: Lotta Wigen, IoF/BoU och Gunnel Altin, stab
Daglig verksamhet för funktionsnedsatta
Utförare: HOMSAN AB
Avtalsperiod: 2010-01-01 – 2012-12-31, med möjlighet till förlängning 1+1 år
Upphandlande enhet: Anna-Britta Hast/Pirjo Nevalainen, och Gunnel Altin, stab
Måltidsupphandling
Utförare: Carema
Avtalsperiod: 2009-09-01 – 2011-08-31
Upphandlande enhet: Anna-Britta Hast/Marja Fihlman, ÄoF
Städupphandling i Skärholmens stadsdelsförvaltning
Utförare: Skarings Rutinstäd AB för Förskola/Fritid
Adlerssons Fönsterputs AB för Kontor och äldreomsorg
Avtalsperiod: 2010-01-01 – 2011-12-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Upphandlande enhet: Gunnel Altin, stab

32

33

Avtalsförteckning över gällande centrala och gemensamma upphandlingar i Stockholms
stad

33
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A:3
Aktiviteter i syfte att stödja anställda som vill starta
eget och lägga anbud vid upphandlingar (tidigare sk
”Avknoppning”)

Avknoppningsaktiviteter i Skärholmen
deltagare från Skärholmen 2007

och

staden

med

Avknoppningsaktiviteter för anställda i Skärholmens stadsdelsförvaltning
Information till samtliga enhetschefer gavs vid ett chefsforum med avknoppningskansliet.
Inga intresseanmälningar för avknoppningar inkom till nämnden under 2007. Att avsluta sin
anställning och starta ett eget företag och driva verksamhet i egen regi är ett viktigt personligt
ställningstagande. Förvaltningen gav allmän och övergripande information till anställda vid 8
tillfällen och riktad och fördjupad information till arbetsgrupper och enskilda vid 5 tillfällen.
Aktiviteter anordnade från avknoppningskansliet:
Aktivitet
Antal deltagare från Skärholmen
Informationsseminarium
33
Seminarium med tidigare avknoppare
5
Seminarium med organisationer som 6
stödjer avknoppare
Starta-eget seminarium
11
Starta-eget kurs
6
Seminarium, affärsjuridik
3
Seminarium företagsekonomi
3
Summa deltagare:
67

34

35

Avknoppningsaktiviteter i Skärholmen och staden med
deltagare från Skärholmen 2008
Under första tertialen 2008 har förvaltningen givit information till anställda som önskat starta
eget vid 2 tillfällen.
Fördjupad information till anställda som är intresserade av att starta eget har gått ut vid 10
tillfällen.
Aktiviteter anordnade från avknoppningskansliet:
Aktivitet
Antal deltagare från Skärholmen
Seminarium med tidigare avknoppare
2
Starta-eget seminarium
20
Starta-eget kurs
8
Seminarium, affärsjuridik
0
Seminarium, arbetsrätt
2
Seminarium företagsekonomi
2
Summa deltagare:
34
Under andra tertialen 2008 har förvaltningen givit information till anställda som önskat starta
eget vid 1 tillfällen.
Fördjupad information till anställda som är intresserade av att starta eget har gått ut vid 2
tillfällen.
Aktiviteter anordnade från avknoppningskansliet:
Aktivitet
Antal deltagare från Skärholmen
Seminarium med organisationer som 1
stödjer avknoppare
Starta-eget seminarium
4
Seminarium, affärsjuridik
4
Seminarium, arbetsrätt
0
Seminarium företagsekonomi
1
Summa deltagare:
10

Verksamhetsberättelse 2008
Aktiviteter anordnade från avknoppningskansliet:
Aktivitet
Antal deltagare från Skärholmen
1 st seminarium ”Att lägga anbud”
0
3 st Starta-eget seminarium
0
2 st Starta-eget kurser
0
1 st fördjupning ”Att starta företag”
0
1 st fördjupning ”Företagets pengar”
0
1st seminarium ”Att skaffa startkapital” 6 *
Summa deltagare:
6

35

36
Totalt antal deltagare för 2008

50 personer

36

37

Starta eget aktiviteter i Skärholmen och staden med
deltagare från Skärholmen 2009
Under första tertialen 2009 har förvaltningen givit information till anställda som önskat starta
eget vid 5 tillfällen.
Fördjupad information till anställda som är intresserade av att starta eget har ej efterfrågats
under första tertialen.
Aktiviteter anordnade från avknoppningskansliet:
Aktivitet
Antal deltagare från Skärholmen
Seminarium med tidigare avknoppare
Har inte varit under tertial 1
Starta-eget seminarium
1
Starta-eget kurs (3 dagar)
1
Anbudsseminarium
2
Seminarium, affärsjuridik
Ges inte den här terminen
Seminarium, arbetsrätt
Ges inte den här terminen
Seminarium företagsekonomi
Ges inte den här terminen
Summa deltagare:
4

Under andra tertialen 2009 har förvaltningen givit information till anställda som önskat starta
eget vid 2 tillfällen.
Fördjupad information till anställda som är intresserade av att starta eget har ej efterfrågats
under andra tertialen.
Aktiviteter anordnade av enheten för kvalitetsutveckling och avknoppning:
Aktivitet
Antal deltagare från Skärholmen
Seminarium med tidigare avknoppare
Har inte varit under tertial 2
Starta-eget seminarium
Har inte varit under tertial 2
Starta-eget kurs (3 dagar)
1
Anbudsseminarium
1 (2 anmälda)
Seminarium, affärsjuridik
Har inte varit under tertial 2
Seminarium, arbetsrätt
Har inte varit under tertial 2
Seminarium företagsekonomi
Har inte varit under tertial 2
Summa deltagare:
2

37
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Under perioden september-december 2009 har förvaltningen givit information till anställda
som önskat starta eget vid 2 tillfällen.
Fördjupad information till anställda som är intresserade av att starta eget har ej efterfrågats
under perioden september-december.
Aktiviteter anordnade av enheten för kvalitetsutveckling och avknoppning::
Aktivitet
Antal deltagare från Skärholmen
Starta eget kurs
2
Anbudsseminarie
2
Summa deltagare:

4

Verksamhetsberättelse 2009
Under 2009 har förvaltningen givit information till anställda som önskat starta eget vid 9
tillfällen.
Fördjupad information till anställda som är intresserade av att starta eget har ej efterfrågats
under 2009.
Aktiviteter anordnade av enheten för kvalitetsutveckling och avknoppning:
Aktivitet
Antal deltagare från Skärholmen
Seminarium med tidigare avknoppare
Har inte erbjudits under 2009
Starta-eget seminarium
1
Starta-eget kurs (3 dagar)
4
Anbudsseminarium
5
Seminarium, affärsjuridik
Har inte erbjudits under 2009
Seminarium, arbetsrätt
Har inte erbjudits under 2009
Seminarium företagsekonomi
Har inte erbjudits under 2009
Summa deltagare:
10
Totalt antal deltagare för 2009

19 personer

38
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A:4

Interkontrollplan för år 2009
Verksamhetsberättelse 2009
Den av nämnden beslutade risk- och väsentlighetsanalys, väsentliga processer,
internkontrollplan har följts upp vid tertialuppföljningarna, och redovisas i samband med
verksamhetsberättelsen 2009. Utvärdering av väsentlighetsanalys, väsentliga processer,
internkontrollplan i verksamhetsberättelsen visar inga avvikelser.

39

A:5
Jämställdhets- och mångfaldsplan
för Skärholmens stadsdelsförvaltning
2009

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset. Markera sedan en
hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”.

Inledning
Skärholmen är en mångkulturell stadsdel, här bor och verkar människor från olika delar av
världen, över 150 nationaliteter finns här. Vi vill att denna mångfald skall tas tillvara och
berika stadsdelen. Vår utgångspunkt för arbetet med jämställdhet och mångfald är att alla
människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder, ålder, sexuell
läggning eller könsöverskridande identitet. Det innebär att alla människor ska ha samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Vår
jämställdhets- och mångfaldsplan ska vara vägledande och innefatta såväl den som redan är
anställd på hel- eller deltid eller tidsbegränsat anställd, står till förfogande för tjänstgöring,
praktiserar eller söker arbete som för arbetet med våra brukare och medborgare.
Vår jämställdhets- och mångfaldsplan innehåller ett övergripande mål och sju delmål med
tillhörande mätbara indikatorer. Planen är framtagen i samverkan med lokala fackliga
organisationer.

Jämställdhet och mångfald i arbetslivet regleras av följande lagstiftning:
Diskrimineringslag 2009-01-01.

Värdegrund
I samverkan med medarbetarna har förvaltningen utvecklat en gemensam värdegrund. Våra
anställda har varit delaktiga i den process som utmynnat i den gemensamma värdegrunden
och som utgör en viktig faktor i vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Arbetet med vår
värdegrund följs kontinuerligt upp.

Policydokument




Förvaltningen följer stadens rutiner för att motverka kränkande behandling
inkluderande trakasserier i olika former. Rutinerna utgår från stadens Personalpolicy
som togs fram 2009.
Förvaltningen följer stadens gemensamma Personalpolicy som anger att löneskillnader
ska kunna motiveras sakligt och inte får vara diskriminerande.
Förvaltningens rekryteringspolicy innehåller direktiv för ökad mångfald och har tagits
fram i samverkan med fackliga företrädare och chefer för samtliga verksamheter i
stadsdelen.

Arbetssätt
Vi värdesätter och välkomnar medarbetare med olika bakgrund, den mångfald som finns i
Skärholmen ska avspeglas i personalgrupperna. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska
utgöra en integrerad del i alla verksamheter. Medarbetarnas insikt, kunskap och medvetenhet
om betydelsen av dessa frågor ska genomsyra arbetet med brukare, medborgare och den egna
arbetsmiljön. Stadsdelsdirektören har det yttersta ansvaret och varje chef ansvarar för att
eftersträva mångfald och beakta jämställdhet i det dagliga arbetet på enheten.
I förskolorna används flerspråkig personals språk- och kulturkompetens i möten med barn och
föräldrar, vilket stärker flerspråkiga barns språk, identitet och kunskapsutveckling. Vid
rekrytering prioriteras både flerspråkighet och kompetens, för att öka mångfalden på
förskolorna.
Inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning råder stor mångfald
såväl bland de äldre/brukarna som bland personalen.

-2-

Vi ser varje individs resurser och tillvaratar dem. Olika synsätt, arbetssätt, perspektiv,
erfarenheter och kunskaper bidrar till vår styrka och underlättar i mötet med brukare och
medborgare i Skärholmen.
Den mångfald av olika kulturer som finns i stadsdelen, samt samarbetet med föreningar ger
impulser till en mer varierad verksamhet.

Mål
I verksamhetsplanen för 2009 har nämnden som en av målsättningarna att ta tillvara olikheter
och mångfald. Nedan följer en sammanställning av de sju delmål och åtgärder som varit
aktuella 2009, vem/vilka som ansvarar för genomförandet samt hur vi arbetat med
uppföljning.

-3-

Aktiviteter
Delmål

Åtgärd

Ansvarig

Indikator

Skapa medvetenhet
om och delaktighet i
jämställdhets- och
mångfaldsarbetet i
den fysiska och
psykiska
arbetsmiljön

Förvaltningens
jämställdhets- och
mångfaldsplan samt
lagstiftning och
stadsdelens
värdegrund
ska gås igenom
på arbetsplatsträffar
och vid introduktion
av nya medarbetare

Enhetschefer

Medarbetarenkät
Skyddsrondsprotokoll
Stickprov på
protokoll från
arbetsplatsträffar

Skapa medvetenhet
om och delaktighet i
jämställdhets- och
mångfaldsarbetet
gentemot brukare
och medborgare

Förvaltningens
jämställdhets- och
mångfaldsplan samt
lagstiftning och
stadsdelens
värdegrund
ska gås igenom
på arbetsplatsträffar
och vid introduktion
av nya medarbetare

Enhetschefer

Brukarundersökningar
Klagomålshantering

Förena
förvärvsarbete och
föräldraskap

Anpassa arbetstider
och schemaläggning
i det fall det är
möjligt ur
verksamhetssynpunkt
Information och
inbjudan till
föräldralediga till
planeringsdagar,
arbetsplatsträffar,
personalfest mm.

Enhetschefer
Personalenheten

Medarbetarenkät

Fler medarbetare
ska få möjlighet att
arbeta heltid

Innan rekrytering
inleds ska
undersökas om
medarbetare anmält
intresse för utökad
sysselsättningsgrad

Enhetschefer
Personalenheten

Statistik

Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset. Markera sedan en
hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj ”Infoga rader”.

Delmål

Åtgärd

Ansvarig

Indikator

Ökad mångfald
och jämnare könsfördelning

Annonseringen ska
vara neutralt
utformad och vid
rekrytering
ska den som är mest
lämpad för tjänsten
oavsett ålder, kön
eller etniskt ursprung
anställas.
Vid i övrigt lika
meriter ska mångfald
och jämn
könsfördelning
beaktas.
Hålla värdegrunden
levande

Rekryterande chef
Personalenheten

Statistik

Lika lön för lika
arbete - inga
osakliga löneskillnader

Vid varje
lönerevision ska fack
och arbetsgivare
genomföra
en lönekartläggning.
En handlingsplan ska
upprättas i de
fall skillnaden är
osaklig utifrån
gällande avtal.

Lönesättande chef
Personalenheten
Fackliga
representanter

Statistik
Lönekartläggning

Tillgänglighet för
brukare och
medborgare

Fortsätta utveckla
information på
lättläst svenska och
andra språk
Hålla värdegrunden
levande.
Verka för fysisk
tillgänglighet på
arbetsplatser och
allmänna utrymmen
vid ny- och ombyggnationer.

Enhetschefer
Informatörer
Administratörer

Brukarundersökningar
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Uppföljning
Tolk används alltid när brukaren/medborgaren önskar, även tolkning via telefon kan erbjudas.
Stadens nya Personalpolicy anger inriktningen och de gemensamma ramar som vägleder
medarbetare och chefer inom Stockholms stad. Stadsdelen har därför under 2009 påbörjat
arbetet med att revidera de egna policydokumenten.
I samband med årets lönerevision har en analys av löneläget ur ett jämställdhetsperspektiv
genomförts.
Den ledarskapssatsning för chefer med budget och personalansvar har under året avslutats.
Jämförande statistik mellan åren 2008 och 2009 har tagits fram.
Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald
Vår Jämställdhets- och mångfaldsplan är till stor del fortfarande i huvudsak inriktad på
medarbetarna. Nedan redovisas delmålen främst i relation till uppnådda resultat i
medarbetarenkäten. Handikapprådet och Pensionärsrådet har inkommit med synpunkter som
redovisas.
Medarbetarna
Förena förvärvsarbete och föräldraskap
Två frågor i medarbetarenkäten ger oss en indikation på hur medarbetarna ser på frågan att
kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap.
Jag är nöjd med möjligheterna att påverka förläggningen av min arbetstid
Resultat i medelvärde Staden 2009: 7,4 Skärholmen 2008: 7,2 Skärholmen 2009: 7,3
Vårt resultat har blivit något bättre, men ligger något under stadens snitt.
Jag kan på ett bra sätt förena mitt arbete med mitt privatliv
Resultat i medelvärde Staden 2009: 7,3 Skärholmen 2008: 7,5 Skärholmen 2009: 7,6
Vårt resultat är bättre än stadens medelvärde och har också ökat något. I övrigt är det en fråga
som chef tar upp vid utvecklingssamtalet.
Fler medarbetare ska få möjlighet att arbeta heltid
År 2009 innehade 29% av kvinnorna och 25% av männen en grundanställning på deltid.
Motsvarande siffror för år 2008 var 30% respektive 23%.
Det innebär att antalet kvinnor som arbetar deltid har minskat medan antalet män som arbetar
deltid har ökat.
Deltidsintyg till Arbetsförmedlingen har ingivits för tre medarbetare inom äldreomsorg som
inte kan erbjudas ökad sysselsättningsgrad. Inom äldreomsorgen vård och omsorgsboenden
finns en stor övertalighet, bl a med anledning av nedläggningen av Vårbergs sjukhem varför
det inte har varit aktuellt att utöka arbetstiden för medarbetare med deltidsanställning.
Ökad mångfald och jämnare könsfördelning
Jag är inte utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling på arbetet
Resultat i medelvärde Staden 2009:8,9 Skärholmen 2008: 8,7 Skärholmen 2009: 8,8.
Vårt resultat är något bättre än för 2008 men något sämre än för staden som helhet.
Statistik över antalet medarbetare med utländsk bakgrund är ännu inte klar för 2009.
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Knappt varannan anställd person i Skärholmens stadsdelsförvaltning var utrikes född 2008.
Förhållandet mellan antalet män och kvinnor är oförändrat sedan föregående år, det är 86%
kvinnor och 14% män.
Vår gemensamma värdegrund har betydelse för arbetsklimatet på min arbetsplats
Resultat: 80% av medarbetarna instämmer mot 77% 2008.
Fler bedömer idag att vår värdegrund har betydelse för arbetsklimatet på arbetsplatsen.
Lika lön för lika arbete – inga osakliga löneskillnader
På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika oavsett om man är man eller kvinna
Resultat i medelvärde Staden 2009: 8,4 Skärholmen 2008: 8,4 Skärholmen 2009: 8,5
Resultatet är något bättre för Skärholmen, både i jämförelse med staden och år 2008.
I övrigt görs en analys av löneläget i samband med lönerevision ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Vad gäller befattningen enhetschef ligger män drygt 980 kr högre än meddellönen för
kvinnor. År 2008 var skillnaden drygt 1330 kr. 86, 7% av antalet anställda enhetschefer är
kvinnor, 13,3% är män. Vad gäller befattningen fritidsledare ligger män 791 kr högre än
meddellönen för kvinnor, år 2008 var skillnaden 2777 kr, skillnaden har sålunda minskat
betydligt. 58,8% är kvinnor och 41,2% är män.
Den fysiska och psykiska arbetsmiljön
Hälsa kan ha ett samband med både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
Hälsa får betygsindexet (sammantagna värdet av ett antal frågor som rör hälsa) 67 i årets
medarbetarenkät vilket innebär en liten ökning jämfört med 2008. Betygsindexet för staden
som helhet ligger marginellt högre. Drygt sex av tio medarbetare (62%) instämmer i hög grad
i att arbetsgivaren erbjuder personalen möjlighet till friskvård. Det är dock hela 35% som
svarar att de utnyttjar möjligheten till friskvård i låg grad. Tre av tio medarbetare (29%)
tycker att arbetsgivaren skulle kunna bedriva ett mer aktivt hälsoarbete. Medarbetarna i staden
som helhet är bättre på att utnyttja de möjligheter till friskvård som finns än medarbetarna i
Skärholmen. Här finns ett utvecklingsområde att få medarbetarna att utnyttja de möjligheter
till friskvård som finns.
Den psykiska arbetsmiljön har ett samband med arbetsklimatet på arbetsplatsen.
Betygsindex för Arbetsklimat i årets medarbetarundersökning är 78. Majoriteten av
medarbetarna upplever sig inte vara diskriminerade. Det finns dock en mindre grupp 7% som
har satt ett lågt betyg och känner sig således uttalat särbehandlade. Majoriteten, 76% känner
sig också i hög grad respekterad på sin arbetsplats. Störst förbättringspotential finns då det
gäller stämningen på arbetsplatsen och när det gäller chefens insatser för att bidra till
öppenheten på arbetsplatsen. Något fler än en av tio tycker att arbetsklimatet skulle kunna
förbättras ytterligare när det gäller detta och har satt lågt betyg. Jämfört med både 2008 års
betygsindex och stadens betygsindex är Skärholmens betygsindex något högre.
Jag vet var jag kan få hjälp om jag skulle bli diskriminerad eller utsatt för kränkande
behandling
Resultat i medelvärde Staden 2009: 79% instämmer Skärholmen 2008: 76% 2009: 80%.
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Skärholmen uppvisar här en ökning av betydelse.
Något diskrimineringsärende vad gäller medarbetare har inte varit aktuellt.
Brukare och medborgare
Vår gemensamma värdegrund har betydelse för brukarna på min arbetsplats
Resultat: 85% av medarbetarna instämmer mot 80% 2008
Resultatet visar en väsentlig ökning i jämförelse med 2008.
Värdegrunden ska hållas levande och är ett viktigt instrument i arbetssättet gentemot våra
brukare.
Under året har ett klagomål inkommit där diskriminering mot religiös grupp anges som grund
från synpunktsställaren. I stadsdelsförvaltningens svar redovisas nämndens värdegrund om
respekt för varje människa och allas lika värde, vilket ligger till grund för förvaltningens
handläggning av samtliga ärenden.
Handikapprådet har lämnat följande synpunkter genom dess ordförande:
”Skärholmen som föregångare mot diskriminering!
Om Skärholmens stadsdelnämnd tog steget fullt ut och motverkade den diskriminering som
pågår i Stockholm fortfarande så skulle Skärholmen visa vägen för resten av Sveriges
huvudstad.
När stadsdelen gör upphandlingar av tjänster, konferenslokaler så borde allt vara tillgängliga
och användbara för alla som bor, besöker och arbetar i Skärholmen. Om Skärholmen ställer
lika höga krav på tillgängligheten som de miljökrav som ställs i upphandlingar och dylikt så
skulle stadsdelen bli en föregångare speciellt nu när det är 2010 det år som allt skulle vara
klart.
Skärholmens stadsdelsförvaltning som arbetsgivare skulle också kunna vara en föregångare
genom att anställa personer med funktionsnedsättning utan diverse bidrag som normalt sker
idag. Arbetslösheten bland personer med olika funktionsnedsättningar är betydligt högre än
bland den övriga befolkningen vilket ger ett utanförskap samt en låg ekonomisk standard. I
dessa tider med en lågkonjunktur så drabbas oftast personer med funktionsnedsättningar mer
eftersom pensioner etc. sänks eller stagneras och kommer ytterligare efter den ekonomiska
utvecklingen. Skärholmen kunde bli en bra arbetsgivare åt alla som har en arbetsförmåga
oavsett tjänstgöringsgrad.
Om Skärholmen tog diskrimineringen på fullaste allvar så skulle nog Skärholmen få en hel
del positiv reklam som skulle gynna stadsdelen.”
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Pensionärsrådet har lämnat synpunkter genom dess ordförande:
”DISKRIMINERING ska inte förekomma i det svenska samhället och därför anser Lokala
Pensionärsrådet att Skärholmens stadsdelsnämnd inkl .förvaltning och dess personal i alla
sammanhang ska arbeta för att de äldres behov beaktas på ett för dem adekvat sätt.
Lokala Pensionärsrådet finner det diskriminerande att pensionärsföreningarna inom
stadsdelen inte har tillgång till lokaler med fria eller rimliga hyror där de kan bedriva sin
verksamhet och ge de äldre boende en stimulerande tillvaro med sina varierande aktiviteter,
som motverkar ensamhet, skapar nätverk och ger social samvaro.”
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor ur medarbetar-, brukar- och medborgarperspektiv
behandlas i verksamheternas planering, på arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och i
förvaltningsgruppen samt i uppföljningen vid tertialrapporterna 1 och 2. En plan för
jämställdhets- och mångfaldsarbete ska upprättas vart tredje år enligt den nya lagstiftning som
trädde i kraft 2009-01-01.
Kartläggning av könsfördelning, åldersstruktur, löner, arbetstider mm bland
personalen.
Kartläggningen är en jämförelse mellan oktober 2008 och oktober 2009. Där inget annat
enges visas statistik rörande medarbetare som omfattas av kollektivavtalet Allmänna
bestämmelse, AB (tabell 1-14). Viss könsuppdelad statistik för PAN- och OSA-anställda,
uppdragstagare och förtroendemän redovisas i tabellerna 15-21.
Tabell 1. Könsfördelning månadsanställda per programområde i Skärholmens stadsdelsförvaltning.
År 2009
Program

År 2008

Kvinnor
%

Män

Ant

%

Ant

66

25

34

0

0

100

Individ och Familj

80

137

20

Förskola

98

391

2

Äldreomsorg

87

340

13

Funktionsnedsatta

72

142

Fritidsverksamhet

44

Summa

Förv.ledning/Adm.
Stadsmiljö

Program

Kvinnor
%

13 Förv.ledning/Adm.

Män

Ant

%

Ant

68

27

32

13

0

0

100

4

80

138

20

35

98

395

2

10

52 Äldreomsorg

87

369

13

57

28

55 Funktionsnedsatta

74

148

26

51

11

56

14 Fritidsverksamhet

47

9

53

10

85 1046

15

86 1086

14

180

6 Stadsmiljö
35 Individ och Familj
8 Förskola

183 Summa

Den procentuella andelen män i förvaltningen har varierat mellan 14 och 18% under åren
2000-2009. År 2009 har andelen män ökat marginellt jämfört med år 2008. Ökningarna
återfinns inom verksamhetsområdena fritidsverksamhet och omsorg om funktionsnedsatta.
Den markanta obalansen mellan könen är som synes oförändrad inom programområdena
förskola och äldreomsorg. Andelen män inom individ- och familjeomsorg är oförändrad.
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Förvaltningsledningen
Förvaltningens ledningsgrupp utgörs av sammanlagt 11 personer varav 10 är kvinnor och 1 är
man.
Åldersstruktur
Tabell 2. Åldersstruktur månadsanställda år 2009 och 2008
År 2009
Åldersgrupp

År 2008

Kvinnor
%

Män

Ant

%

Åldersgrupp

Ant

≤19 år

0

0

0

20-29 år

78

80

30-39 år

88

40-49 år

Kvinnor
%

0

Män

Ant

%

Ant

≤19 år

0

0

0

0

22

22 20-29 år

86

89

14

15

189

12

25 30-39 år

87

214

13

32

84

321

16

63 40-49 år

84

331

16

61

50-59 år

87

333

13

50 50-59 år

87

348

13

51

60-65 år

84

123

16

23 60-65 år

83

104

17

21

Summa

85 1046

15

183 Summa

86 1086

14

180

År 2009 återfinns den största andelen män i åldersgrupperna 20-29 år, 40-49 år samt 60-65
år.
Tabell 3. Könsfördelning timavlönade per programområde i Skärholmens stadsdelsförvaltning år 2009 och
2008.
År 2009
Program

År 2008

Kvinnor
%

Män

Ant

%

Ant

67

4

33

100

1

0

Individ och Familj

70

14

30

Förskola

93

79

7

Äldreomsorg

81

239

19

Funktionsnedsatta

70

100

Fritidsverksamhet

67

Summa

79

Förv.ledning/Adm.
Stadsmiljö

Program

Kvinnor
%

2 Förv.ledning/Adm.

Män

Ant

%

Ant

38

3

62

5

100

1

0

0

6 Individ och Familj

67

8

33

4

6 Förskola

95

79

5

4

56 Äldreomsorg

81

299

19

70

30

42 Funktionsnedsatta

73

86

27

32

6

33

3 Fritidsverksamhet

50

9

50

9

443

21

80

486

20

124

0 Stadsmiljö

115 Summa

Andelen timavlönade män har minskat marginellt under år 2009 jämfört med år 2008.
Obalansen mellan könen är som synes minst inom verksamhetsområde Fritidsverksamhet.
Redovisningen i Tabell 3 bör dock läsas med försiktighet eftersom timavlönade anlitas vid
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behov. Vissa timavlönade arbetar endast något enstaka arbetspass under året medan andra
arbetar mera regelbundet.
Tabell 4. Åldersstruktur timavlönade år 2009 och 2008
År 2009
Åldersgrupp

År 2008

Kvinnor
%

Män

Ant

%

Åldersgrupp

Kvinnor

Ant

≤19 år

67

8

33

20-29 år

82

137

30-39 år

83

40-49 år

%

4

Ant

Män
%

Ant

≤19 år

88

21

12

3

18

30 20-29 år

81

149

19

34

136

17

28 30-39 år

82

137

18

30

66

76

34

39 40-49 år

70

100

30

42

50-59 år

83

53

17

11 50-59 år

80

47

20

12

60-65 år

92

33

8

3 60-65 år

91

32

9

3

Summa

79

443

21

115 Summa

80

486

20

124

År 2009 återfinns den största andelen timavlönade män i åldersgrupperna ≤ 19 år
respektive 40-49 år.
Feriearbetande ungdom
Tabell 5. Könsfördelning feriearbetande ungdom år 2009 och 2008.
År 2009 (antal)
Kön

År 9

År 2008 (antal)

Flickor

24

Gy år1
1
38

Gy år2

Kön

22

Flickor

År 9
15

Gy år1
1
19

Gy år2
2
20

Pojkar

22

42

23

Pojkar

14

17

15

Summa:

46

80

45

Summa:

29

36

35

Förvaltningen har, sedan ett antal år tillbaka, anordnat feriearbeten för skollovslediga
ungdomar som är mantalsskrivna i stadsdelen. Antalet feriearbeten varierar år från år
beroende på vilka ekonomiska medel som avsätts för ändamålet. År 2009 erhöll förvaltningen
1 600 000 kr från kommunstyrelsen (800 000 kr år 2008). År 2009 prioriterades ungdomar
från socialt utsatta miljöer, ungdomar med funktionsnedsättning samt ungdomar som sökt
men ej fått feriearbete år 2008. 355 ungdomar sökte de 171 platserna år 2009 (100 år 2008).
73 feriearbeten tillsattes inom förskolor, fritidshem och fritidsverksamhet (inklusive JKS
basket). Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning anordnade 66
feriearbeten, Stadsmiljö 12 och olika vaktmästerier i stadsdelen 6. De externa arbetsgivare
som ställt upp med feriearbeten är Svenska kyrkan och ett hunddagis (14 st).
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Anställdas härkomst
Tabell 6. Anställdas härkomst år 2008 och 2007.
År 2008

År 2007

Kvinnor

Män

Kv + Män

Kvinnor

Män

Kv + Män

44,5%

56,2%

46,2%

43,2%

58%

45,5%

Enligt en rapport från Utrednings- och statistikkontoret (USK) från 2009-01-28 är i knappt
varannan anställd person i Skärholmens stadsdelsförvaltning utrikes född. Någon statistik för
år 2009 fanns ej tillgänglig i oktober 2009.
Lönestatistik
För att redovisa lönestatistik har medellönerna (i kr) för vissa befattningar tagits fram. Urvalet
är inte heltäckande men omfattar de befattningar som innehas av flest medarbetare.
Tabell 7. Jämförelse medellöner i kr år 2009 och 2008.
År 2009
Befattning

Kvinnor

Ant.

År 2008

Män

Ant.

Kvinnor

Ant.

Män

Ant.

Barnskötare

20 857

226

19 375

4

20 143

231

19 625

4

Ek.bitr kök /mottkök

20 254

18

0

0

19 225

22

0

0

Enhetschef

37 179

26

38 163

4

36 056

26

37 390

5

Enhetschef bitr

32 605

11

30 425

2

31 227

15

31 150

2

Fritidsledare

20 995

10

21 786

7

19 923

6

22 700

5

Förskollärare

25 695

103

0

0

24 749

98

24 000

1

Pedagogkonsult

31 738

12

0

0

30 650

11

0

0

Personlig assistent (AB)

19 491

20

20 090

2

19 004

22

19 693

3

Sjuksköt./Sjuksköt natt

29 655

19

29 743

4

28 126

21

28 150

4

Skötare

22 363

4

20 633

3

21 700

7

22 196

5

Softhandläggare

22 608

10

22 465

1

21 946

11

21 835

1

Socialsekreterare

27 754

75

26 496

11

26 677

68

25 998

12

Undersköterska

21 499

120

21 252

18

20 714

121

20 375

15

Vårdare

20 773

102

20 765

48

20 167

102

20 043

44

Vårdbiträde

20 434

155

19 950

26

19 542

177

19 051

34

Vård/bist.bedöm

27 672

19

26 985

4

26 807

21

25 567

3
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När det gäller befattningen ”enhetschef”* ligger medellönen för män drygt 980 kr högre än
medellönen för kvinnor. År 2008 var skillnaden drygt 1330 kr.
*) I befattningen ”enhetschef” ingår varken verksamhetschefer eller stadsdelsdirektör.

Arbetstid
En majoritet av förvaltningens månadsanställda personal har sin arbetstid förlagd till
måndag-fredag. Den del av personalen som arbetar schemalagd arbetstid återfinns, förutom
några få, inom verksamhetsområdena omsorg om funktionsnedsatta och äldreomsorg.
Tabell 8. Arbetstidens förläggning för månadsanställd personal år 2009 och 2008
2009
Måndag-Fredag
Kv

Män

668

2008

Schema – vardag såväl
som sön- och helgdag
Kv

95

Måndag-Fredag

Män

378

Kv
88

Schema – vardag såväl
som sön- och helgdag

Män

694

Kv

96

Män

392

84

År 2009 arbetar ≈ 64% av kvinnorna och ≈ 52% av männen måndag-fredag. Motsvarande
siffror för år 2008 var ≈ 64 respektive ≈ 53%.
Tabell 9. Deltidsarbetande månadsanställd personal år 2009 och 2008
2009
Måndag-Fredag
Deltid

2008

Schema – vardag såväl
som sön- och helgdag

Måndag-Fredag
Deltid

Schema – vardag såväl
som sön- och helgdag

Deltid
Kv
120

Män
13

Kv

Deltid
Män

179

Kv
33

127

Män
10

Kv

Män

196

31

År 2009 innehar ≈ 29% av kvinnorna och ≈ 25% av männen en grundanställning på deltid.
Motsvarande siffror för år 2008 var ≈ 30 respektive ≈ 23%.
Övertid
Tabell 10. Över- och mertidsuttag januari t o m september år 2009 och 2008
2009
Kön

2008

Övertid (tim)

Mertid (tim)

Övertid (tim)

Mertid (tim)

Kvinnor

3674

9021

6334

8474

Män

1484

4054

1952

3399

Summa

5158

13075

8286

11873

Uttaget av övertid har minskat för såväl kvinnor som män under år 2009. Uttaget av mertid
har däremot ökat något för både män och kvinnor jämfört med år 2008.
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Rekrytering
Tabell 11. Rekrytering till tillsvidareanställning januari-oktober år 2009 respektive 2008
2009
Kön
Kvinnor
Män
Summa

2008

Internt

Annan förv

Externt

Internt

Annan förv

Externt

39

11

32

60

12

27

7

0

8

12

2

3

46

11

40

72

14

30

Av de personer som rekryterats till tillsvidareanställning från annan förvaltning respektive
externt år 2009 var 16% män. År 2008 var motsvarande andel rekryterade män 11%.
Omsorg om funktionsnedsatta kommer på första plats när det gäller rekrytering av män. Av
de under 2009 rekryterade männen påbörjade 60% sin tillsvidareanställning inom Omsorg om
funktionsnedsatta. Fritiden kommer på andra plats. Av de under 2009 rekryterade männen
påbörjade 20% sin anställning inom Fritiden.
Avgångna
Tabell 12. Avgångna från tillsvidareanställning januari-oktober år 2009 respektive 2008
2009
Kön

2008

Internt

Annan förv

Externt

Internt

Annan förv

Externt

Kvinnor

3

28*

45

14

27

69

Män

2

3*

8

1

7

13

Summa

5

31

53

15

34

82

*) Tio personer (nio kvinnor och en man) av de 31 som avgått till annan förvaltning 2009 valde efter
konstaterande av övertalighet att välja den s k ”frivilliglösningen”(=uppsägning på egen begäran+ 12
månaders tidsbegränsad anställning vid Stadsledningskontoret) enligt Kollektivavtal för hantering av
övertalighet i Stockholms stad.
**) Motsvarande siffra för 2008 var tre kvinnor och två män.

Av de 53 personer som slutade i staden (externt) avgick åtta personer med ålderspension. Fyra
av dessa var anställda inom verksamhetsområde Förskola och fyra var anställda inom
Omsorgen om funktionsnedsatta.
Av de 31 personer som slutade i Skärholmens stadsdelsförvaltning till förmån för arbete i
annan förvaltning var sju anställda i befattningen Förskollärare.
Nio av de 10 som valde den s k ”frivilliglösningen” enligt * ovan var anställda inom
Äldreomsorgen.
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Sjukfrånvaro
Vår sjukfrånvaro har minskat från 12,3% (VB 2008) till 9,8%. Arbetet med att komma
tillrätta med den långa sjukfrånvaron har pågått intensivt under året och ett strukturerat
arbetssätt har utvecklats i samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan. Vårt
mål var 9%, vi nådde inte ända fram men minskningen är betydande. Skärholmen är den
stadsdel som minskat sin sjukfrånvaro allra mest i staden och vi ligger idag inte allra sämst
till.
Föräldraledighet
Statistiken i tabell 13 och 14 är hämtad från rapporter som tagits fram av Personalstrategiska
avdelningen vid Stadsledningskontoret.
Tabell 13. Redovisning av föräldraledighetsuttag januari -juni 2009 respektive 2008
Kön

2009

2008

Antal dagar / %av tot arb.tid

Antal dagar / % av tot arb.tid

6605 (3,6%)

4872 (2,6%)

0 (0,0%)

179 (0,5%)

Kvinnor
Män

Tabell 14. Redovisning av ledighetsuttag för tillfällig vård av barn (VAB) januari-juni 2009 respektive 2008
2009

2008

Antal dagar / % av tot arb.tid

Antal dagar / % av tot arb.tid

Kvinnor

1020 (0,6%)

1136 (0,6%)

Män

160 (0,5%)

123 (0,4%)

Kön

Viss statistik rörande avtalsområdena PAN och BEA samt uppdragstagare och
förtroendemän
PAN
Tabell 15. PAN-anställda. Könsfördelning år 2009 och 2008.
År 2009
Program

År 2008

Anhörigvårdare

Personlig
assistent

Kv

Män

Kv

Män

Äldreomsorg

12

6

3

3

Funktionsnedsatta

26

18

67

Summa

38

24

70

Program

Anhörigvårdare

Personlig
assistent

Kv

Män

Kv

Män

Äldreomsorg

17

7

4

1

29

Funktionsnedsatta

22

19

73

26

32

Summa

39

26

77

27
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Vissa personliga assistenter omfattas av kollektivavtalet AB, andra omfattas av
kollektivavtalet PAN. För att anställning skall ske på PAN krävs att vissa kriterier skall vara
uppfyllda: I) assistenten anställs på anmodan av brukaren (arbetsgivaren har ej deltagit i
rekryteringen), II) assistenten saknar omvårdnadskompetens och/eller III) ställer sig ej till
förfogande för att arbeta med andra brukare. Antalet PAN-anställda personliga assistenter har
minskat något under år 2009. Detta kan bl a bero på att brukares in- och utflyttning tillrespektive från stadsdelen, antalet beviljade assistanstimmar per brukare mm.
Anhörigvårdare är en personlig assistent som lever i hushållsgemenskap med brukaren. Dessa
anställs alltid på PAN-avtalet och är alltid timavlönade.
Tabell 16. PAN-anställda. Ålderstruktur år 2009 och 2008.
År 2009
Åldersgrupp

År 2008

Anhörigvårdare

Personlig
assistent

Åldersgrupp

Anhörigvårdare

Personlig
assistent

Kv

Män

Kv

Män

Kv

Män

Kv

Män

≤19 år

0

0

2

0

≤19 år

0

0

2

0

20-29 år

7

6

22

13

20-29 år

6

7

20

9

30-39 år

5

4

19

10

30-39 år

6

5

23

11

40-49 år

14

6

14

5

40-49 år

14

6

16

5

50-59 år

7

3

5

3

50-59 år

8

3

7

2

60-65 år

5

5

8

1

60-65 år

5

5

9

0

Summa

38

24

70

32

Summa

39

26

77

27

Offentligt Skyddat Arbete (OSA)
Tabell 17. OSA-anställda. Könsfördelning och åldersstruktur år 2009 och 2008.
År 2009
Åldersgrupp

År 2008

Kvinnor

Män

Åldersgrupp

Kvinnor

Män

30-39 år

1

0 30-39 år

1

0

40-49 år

0

0 40-49 år

0

1

50-59 år

2

0 50-59 år

2

1

60-65 år

0

1 60-65 år

0

1

Summa

3

1 Summa

3

3

Förvaltningen är även arbetsgivare för ett antal personer med arbetshinder. Hindren kan vara
av socialmedicinsk- och/eller psykisk art.
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Förvaltningen har ett kontrakt med Arbetsförmedlingen Rehab om ca 7 platser
(heltidsarbetande). Antalet personer kan variera med anledning av att vissa arbetar deltid.
Förvaltningen erhåller statliga arbetsmarknadsmedel som täcker 80% av de OSA-anställdas
lönekostnader upp till 16700 kr/månad. Lönekostnader därutöver finansieras av förvaltningen.
OSA-anställda omfattas av kollektivavtalet BEA och är timavlönade.
Uppdragstagare
Uppdragstagare erhåller ekonomisk ersättning från förvaltningen i form av arvode och/eller
omkostnadsersättning. Ersättningarnas storlek varierar med uppdragens art. Något egentligt
anställningsförhållande (i enlighet med lagen om anställningsskydd, LAS) mellan
förvaltningen och uppdragstagaren föreligger inte. Därav benämningen ”uppdragstagare”.
Tabell 18. Uppdragstagare. Könsfördelning år 2009 och 2008.
År 2009
Befattning

Individ och
Familj

Funktionsnedsatta

Kv

Män

Kv

Män

Fam.hemsförälder

87

31

1

0

Kontaktperson /
familj

90

82

56

Summa

177

113

57

Befattning

År 2008
Individ och
Familj

Funktionsnedsatta

Kv

Män

Kv

Män

Fam.hemsförälder

85

28

0

0

31

Kontaktperson /
familj

93

85

43

22

31

Summa

178

113

43

22

Familjehemsföräldrar och Kontaktpersoner/familjer är de största grupperna bland
uppdragstagarna. Familjehemsföräldrar tar i huvudsak emot barn och ungdomar för
stadigvarande vård och fostran.
Kontaktpersoner/familjers uppdrag kan antingen bestå i att ta emot barn eller ungdomar i
hemmet för avlastning under t ex helger och/eller att genomföra olika sociala aktiviteter
tillsammans med brukaren på annan tid. I vissa fall är även kontaktpersonen brukaren
behjälplig med myndighetskontakter, bankärenden och dylikt. Det finns även ett antal andra
uppdragstagare (föreläsare, artister m fl.) som är knutna till förvaltningens programområden.
År 2009 var dessa 45 till antalet (54 st år 2008).
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Förtroendemän
Förvaltningens förtroendemän utgörs av stadsdelsnämndens ledamöter samt medlemmarna i
Handikapprådet och Pensionärsrådet.
Tabell 19. Skärholmens stadsdelsnämnd (ordinarie + ersättare). Könsfördelning och åldersstruktur år 2009 och
2008.
År 2009

Åldersgrupp

År 2008

Kvinnor

Män

Åldersgrupp

Kvinnor

Män

30-39 år

1

5 30-39 år

2

4

40-49 år

0

5 40-49 år

1

5

50-59 år

3

3 50-59 år

3

3

≥ 60 år

4

5 ≥ 60 år

4

4

Summa

8

18 Summa

10

16

Råd
Tabell 20. Handikapprådet. Könsfördelning och åldersstruktur år 2009 och 2008.
År 2009

Åldersgrupp

År 2008

Kvinnor

Män

Åldersgrupp

Kvinnor

Män

40-49 år

0

1 40-49 år

0

1

50-59 år

0

0 50-59 år

0

1

≥ 60 år

3

3 ≥ 60 år

3

1

Summa

3

4 Summa

3

3

Tabell 21. Pensionärsrådet. Könsfördelning och åldersstruktur år 2009 och 2008.
År 2009

Åldersgrupp
≥ 60 år

År 2008

Kvinnor

Män
7

Åldersgrupp
3 ≥ 60 år

15

Kvinnor

Män
7

5

Bilaga: A:6
Sammanställning av arbetsskadeanmälningar 2009, 23 st
(32 st 2008, 26 st 2007, 34 st 2006)
Verksamhet
Administrativa staben
Barn och ungdom:
Förskola:
Socialt arbete, barn och unga

Antal Skadetyp

Summa

3
1

Fallolyckor
Fysisk arbetsbelastning

3
1

1

Skadad av person

1

2

Fysisk överbelastning

2

1

Hot/Psykisk
överbelastning
Färdolycka/psykisk
överbelastning-hot-chock
Färdolycka/fallolyckahalkolycka
Skadad av
fallande/flygande föremålej egen hantering

1

Psykisk över belastning
Fysisk överbelastning
Fallolycka
Färdolycksfall på cykel
Skadad av person/psykisk
överbelastning

6
1
2
1
1

Fritid
Omsorg för äldre och
funktionshindrade

1
2
1

Bistånd och arbete

6
1
2
1
1

1
2
1

Stadsmiljö
SUMMA:

23

16

Bilaga: A:7
Förteckning över behandlingar som personuppgiftsansvarige
genomför, enligt PuL, person och uppgiftslagen

17

A:8
Skador rapporterade i stadens rapporteringssystem RISK, 2009, 80 st, (58 st 2008, 76 st 2007, 87 st 2006)
Verksamhet

Brandskada

Glaskross

1

6
1

Hot
/våld

Inbrott

Klotter

Skadegörelse

5
1

Stöld

Vattenskada

Skada brukare

Skada personal

S:a

4
2

3

1
3

17
10

1

6

Förskolor:
Bredäng
Sätra
Skärholmen
Vårberg

7

Barn och unga
parklek

1

2

1

4

1

9

Café Vårgården
Fritid/2:a hemmet
Resursenheten
Social BoU

4

4

BiA

7

7

ÄoF
Äldre
Funktionsneds.

1
1

5

Administration
Politiker
SUMMA:

1

1

5
8

2
2
3

7

22

6
16
2
2

2

9

8

1

0

10

17

80

Väktaren har gjort följande åtgärder, noteringar på förskolor/parklekar inom 2009 och som inte rapporterats i RISK. 10 objekt per dygn ronderas.
Bredäng:
56 avvisningar varav 2 även innebar hundar
5 noterade glaskross i någon variant
18

5 noterat att det är skräpigt på gården
1 inbrott i cykelbod
2 skadegörelse noterade
33 utryckningar på larm, inget inbrott orsak är ofta en leksaksmobil som sitter framför IR detektor, någon satt igång larmet
men glömmer återkalla hos Rapid. Dörrar som inte stängts etc.
Sätra:
11 avvisningar
2 insläpp av annan driftleverantör
Skärholmen:
18 avvisningar varav 3 även hund, samt 1 mopedåkare
5 noterade glaskross
4 noterade skadegörelse
5 noterade nedskräpningar
45 utryckningar se orsak ovan här ingår även administrativa lokaler 28 st
Vårberg:
7 avvisningar
2 noterade glaskross
2 noterade skadegörelse
1 noterat klotter
19 utryckningar se orsak ovan
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Bilaga A:9
Medborgarförslag 2009, 7st inkomna (6 st 2008, 8 st 2007, 30 st 2006)
Verksamhet

Åtgärd

Allmänna uppdrag
Dnr 002/023-2009, Förslag att inrätta ett
samverkansråd i 2:a hemmet.
Dnr 002/143-2009, Förslag anordna
sommarskola för invandrarelever
Stadsmiljö
Dnr 002/197-2009, Återplantering av bl.a oxlar
på båda sidor om Skärholmsvägen.
Dnr 002/483-2009, Förslag om att Sätrabadet
skall återställas.
Dnr 002/508-2009, Förslag om att göra i
ordning Bobbacken i Sätra.

Nämnden avslog förslaget.

Dnr 002/662-2009, Förslag att göra
lekparken Kulan mer tillgänglig för små
barn.
Dnr 002/686-2009, Förslag ordna
”utegym” utmed Hälsans stig.
Summa:

Förslaget lämnades till förvaltningen för beredning.

Förslaget tillställdes utbildningsnämnden.
Förslaget tillställdes Trafikkontoret.
Förslaget lämnades till förvaltningen för beredning.
Förslaget lämnades till förvaltningen för beredning.

Förslaget lämnades till förvaltningen för beredning.

7

20

Bilaga A:10
Inkomna synpunkter och klagomål 2009; 85 st (90 st 2008, 86 st
2007, 113 st 2006)
Vi har ett väl inarbetat sätt att hantera synpunkter och klagomål. Dessa bidrar till
verksamhetsutvecklingen.
Omsorg om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning:
Ärende
Antal
Nöjd med servicen
2
Synpunkter om personalförändringar
2
Missnöjd med service och vårdkvalitet
16
Sekretessbelagda
7
Övriga (felutskick, aktivitetsutbud, biståndsavslag)
5
32
Stadsmiljö
Ärende
Skräpigt
Lösa gatstenar
Sly bör gallras
Tavla under Falkholmsgränd skadad
Stora buskar vid Stångholmsbacken
Träd sönderkörda av förvaltningen
När ska hälsans stig få belysing
Tippad gatsten vid stallet
Ett antal kundvagnar skräpar
Trasig parkbelysning i Vårberg
Övrigt (brunnslock, trafikspegel)

Medborgarkontoret
Ärende
Angående stadsdelens rutiner för flaggning
Beröm till personalen
Vill kunna använda Nordeas dosa
Missnöjd beträffande rutiner för att söka färdtjänst
Mycket prat vid datorerna
En telefon till behövs i receptionen
Klagomål på personal
Övrigt (möblering, utrustning, information, lokalstandard,
avslag på sommarjobb)

ok

Antal
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
15

Åtgärdat
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Antal
1
1
1
1
1
1
1
5

Åtgärdat
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

12
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Åtgärdat
ok
ok
ok

Bistånd och Arbete
Ärende

Antal

Åtgärdat

Klagomål på handläggare
Ingen kontakt med mottagningsgruppen
Missnöje över avslag på bistånd vid betalningssvårigheter
Summa

5
2
5
12

ok
ok
ok

Antal

Åtgärdat

Kommunikation och service
Ärende

0
BOU
Ärende
Ang larm på Fth
Problem vid Vårgården
Varför har seglarskolan upphört
Sekretessbelagda
Övrigt

Stadsdelsnämnden
Ärende
Klagomål kring konsumentfrågor
Frågor om Sätra ridstall
Frågor om framtida Stockholm
Skärholmens parkeringshus
Barn i Skärholmens skolor
Bilbränder i Skärholmen
Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm
Övriga frågor

Stab
Ärende

Antal
1
1
1
2
1
6

Åtgärdat
ok
ok
ok

Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Åtgärdat

Antal

Åtgärdat

0

22
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Bilaga A: 11
Föreningsbidrag till kulturprogram, helt eller delvis finansierat av
stadsdelsnämndens kulturbudget 2009
Föreningsbidrag till kulturprogram
Förening
Kurdiska föreningen
Föreningen Skärholmens Gård
Skärholmens hembygdsförening
Bredängs utvecklingsråd
Föreningen Skärholmens Gård
Bredängs utvecklingsråd
Musikklubben Skärholmens Gård
Eritreanska föreningen
Föreningen Skärholmens Gård
Skärholmskören
Skärholmskören
Jakobsbergs Gård
Skärholmens hembygdsförening
Föreningen Skärholmens Gård
Föreningen Skärholmens Gård
Föreningen Skärholmens Gård
Skärholmens hembygdsförening
Skärholmens hembygdsförening
Skärholmens dragspelsklubb
Skärholmens hembygdsförening
Skärholmens dragspelsklubb
ABF
Skärholmens hembygdsförening
Mångkulturella kvinnoföreningen
Skärholmskören
Skärholmens hembygdförening
Verdandi Stockholmskretsen
Emilkyrkan
Summa:

Program
Datum Bidrag
Kurdiska nationaldagen
21/3 3 000 kr
Kör och bildcafe
15/3 1 500 kr
John Phlmans trio
9/2 3 000 kr
Sigrid Hertén
16/2 2 000 kr
Janne Önnerud
18/1 2 000 kr
Kjell Johansson
6/5 2 700 kr
Helena Eriksson med trio
23/11 4 000 kr
Eritreansk kulturfest 20 dec 08
20/12 5 000 kr
Ewer Ljusberg
26/4 2 000 kr
Äldreboende – Skärholmen/Sätra
18/4 4 500 kr
Gospel i vårens tid - Sätrakyrkan
26/4 1 500 kr
Midsommarfest
19/6 8 000 kr
Årskrift 2008
2008 6 500 kr
Lalla Hansson
20/9 3 000 kr
Ulf Bagge
18/10 3 000 kr
Martin Pålsson - jazz
15/11 6 000 kr
Lasse Ströms trio
22/11 1 500 kr
nationaldagsfirande
6/6 3 000 kr
Hasse Svedbergs trio och dragspelskl
18/10 4 800 kr
Arkeolog Helena Fennö
10/5 3 000 kr
Trio med Bumba
15/11 4 800 kr
sju evenemang under våren
Vt 09 15 000 kr
Bengt af Klintberg
8/11 2 000 kr
Turkisk folkmusik
17/10 1 000 kr
Äldreboende – Skärholmen/Sätra
5/12 4 500 kr
Axel von Fersens liv och leverne
11/10 2 500 kr
Alternativ Helg
dec 7 000 kr
Gospelskonsert
22/3 5 000 kr
111 800
kr

2007 fick 16 föreningar i Skärholmen 129 400 kr
2008 fick 14 föreningar i Skärholmen 100 500 kr
2009 fick 13 föreningar i Skärholmen 111 800 kr
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Bilaga A:12
Kulturarrangemang för barn och äldre i Skärholmen
Kultur för barn och unga i Skärholmen

2002 2003

2004

2007

2008

2009

Antal evenemang:
Antal deltagande barn och unga:

134
9738

128
8204

204
245
217
147
10 005 10 074 11 692 7698

2005

2006

64
5032

66
5061

2002
134
9738

2003
128
8204

2004
2005
2006
2007
204
245
217
147
10 005 10 074 11 692 7698
780

Fr o m 2006 inkluderas nationaldagsfirandet.

Kultur för äldre i Skärholmen

2008

2009

Antal evenemang:
451
368
Antal inbjudna
> 5032* 33034
Antal deltagande äldre:
7151
10291
Genomsnitt antal deltagare/ evenemang
16 pers
* samtliga äldre i stadsdelens boenden inbjuds samt besökare vid Ekens öppna verksamhet till varje evenemang.
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Kulturarrangemang för unga och äldre i Skärholmens stadsdelsförvaltning
År 2009
Antal program Publikantal
Barn, 0 – 12 år

66

5061

Unga, 13 – 19 år

3

220

Vuxna

27

2139

Äldre och funktionsnedsatta

368

Ca 10500

Familjeprogram, alla åldrar

5

3000

TOTALT 2009

469

20 920

TOTALT 2008

580

15 833

TOTALT 2007

209

15 541

TOTALT 2006

305

26 500

TOTALT 2005

301

15 518

TOTALT 2004

265

15 624

TOTALT 2003

196

13 340

TOTALT 2002

196

14 265

Fr o m 2006 inkluderas nationaldagsfirandet.
*) avser de kulturaktiviteter som arrangerat inom fritidsverksamhetens regi; musik, dans (dansgrupper och
shower) dockteaterföreställningar och cirkusskola.
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Redovisning av genomförda aktiviteter inom omsorgen om äldre 2009
Inom omsorgen om äldre finns det ett pågående aktivitetsprojekt som främst vänder sig
Skärholmens servicehus och Sätra vård- och omsorgsboende. Även Vårbergs vård- och
omsorgsboende har deltagit om tillfälle erbjudits. På Skärholmens servicehus finns sedan
tidigare aktivitetscentret, Eken, som har ett brett utbud av aktiviteter. Sammanställningen
nedan visar på samtliga genomförda aktiviteter på boendena och inom aktivitetsprojektet samt
Öppen hemtjänst.
Skärholmens servicehus
Statistik har först över besökare som kommit till Ekens öppna verksamhet. Statistiken är
redovisad under form av aktivitet, intern respektive extern besökare samt genomsnittligt antal
besökare per dag.
I denna redovisning redovisas februari till december 2009. Under januari fördes ingen
statistik.
Antal dagar Ekens öppna dagliga verksamhet har haft öppet under 2009
Januari
Ingen statistik fördes under denna månad
Februari
28
Mars
22
April
24
Maj
19
Juni
21
Juli
23
Augusti
20
September 23
Oktober
22
November 21
December 20
Eken hade totalt 7913 antal besökare under 2009
Genomsnittligt antal besökare per dag på Eken
Januari
Ingen statistik fördes under denna månad
Februari
37,8
Mars
30,1
April
34
Maj
32,6
Juni
34,3
Juli
35,1
Augusti
33,65
September 35,3
Oktober
33
November 31
December 30,9
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Statistik over genomförda aktiviteter på Eken
Januari 2009

Besökare
Int

Februari 2009
Ext

Besökare
Int

Alla hjärtans dag

19

Bingo

32

Charader

9

Frågesport

Mars 2009
Ext

Besökare
Int

Ext

Bakning

3

4

Bingo

69

1

Damafton

10

18

1

Färg & Form

11

1

Gymnastik

97

5

Gymnastik

182

3

Kaffe

516

35

Jag vill berätta …

34

2

Pubafton

13

Kaffe

165

13

Speleftermiddag

10

1

Korgmålning

7

Sudoku

6

1

Mitt liv

5

Tidningsläsning

6

Paltbrödseftermidd

11

Tipspromenad

19

Pubafton

18

Speleftermiddag

20

Tidningsläsning

5

Tipspromenad

48

Veckans händelse

11

Våffeldagen

32

1

745

49

631

2

12

33

Totalt int + ext
Totalt antal

794

besökare

27

664

April 2009

Besökare
Int

Bakning

5

Bingo

27

Femgruppen

4

Film

23

Frågesport
Färg & Form

Maj 2009
Ext

Besökare
Int

juni 2009
Ext

Besökare
Int

Bakning

1

Bingo

39

Femgruppen

3

3

Frågesport

25

20

2

Färg & Form

8

2

Gymnastik

Gymnastik

112

114

Kaffe

Kaffe

422

39

utomhus

19

Korgmålning

21

2

Pubafton

14

Promenad

18

Sidenmålning

Pubafton

20

3

Speleftermiddag

Påskpyssel

5

1

Tidningsläsning

6

Speleftermiddag

6

Tipspromenad

36

Tidningsläsning

9

Trädgårdsgruppen

4

Tipspromenad

46

7

Tipspromenad

26

Trädgårdsgruppen

7

1

Trädgårdsgruppen

4

Veckans nöt

7

2

Ext

Bakning

1

Besökare

66

2

Bingo

42

1

3

Färg & Form

13

3

6

1

Förmidsommarfest

42

3

92

1

Gymnastik

54

311

28

3

Individuell
aktivitet

37

Kaffe

275

1

Promenad

35

3

2

Rysk musikgrupp

23

13

2

Sidenmålning

Promenad

Totalt int + ext

753

64

572

Sillunch

47

6

Speleftermiddag

7

1

Tidningsläsning

48

679

19

3

6

37

Totalt antal
besökare

817

622

28

716

Juli 2009

Besökare

Augusti 2009

Besökare

Int

Ext

83

8

Besökare

53

Besökare

74

1

Bingo

30

Bingo

40

2

Bio

Film

8

Frågesport

Frågesport

7

Färg & Form

Färg & form

0

Gymnastik

Gymnastik

65

Ind. Aktivitet

Ind. aktivitet

47

Kaffe

169

Kaffe

303

Promenad

27

Promenad

56

Spelförmiddag

7

Speleftermiddag

9

Tipspromenad

30

Tipspromenad

50

Veckans nöt

7

Trädgård

1

Hågelby

17

Veckans nöt

20

Allsång Anne
Bakning

780

16

Int

September 2009
Ext

Bakning

Int

Ext

Bakning

3

1

Besökare

115

3

Bingo

33

7

Biokväll

13

3

12

Frågesport

11

1

Färg & Form

12

35

Gymnastik

139

7

Ind. Aktivitet

20

12

Kaffe

296

1

Kafferep

17

Promenad

17

Psalmer vi minns

14

Speleftermiddag

25

Surströmming

8

Syjunta

3

Tipsrunda

40

Veckans nöt

14

6

2

29

Besökare

384

23

780

2

17

5

1

3

32

Totalt int + ext
Totalt antal

809

407

besökare

29

812

Oktober 2009

Besökare
Int

Alfapetklubb

6

Bakning

3

Besökare

69

Bingo

November 2009
Ext

Besökare
Int

December 2009
Ext

Besökare
Int

Ext

Bakning

1

2
5

Alfapetklubb

8

Besökare

82

Besökare

85

Bingo

24

Bingo

12

26

Ekens bio

4

Film

6

1

Biokväll

5

Fredagsfilm

15

2

Förberedelser julb

18

4

Frågesport

14

Frågesport

3

2

Glöggkväll

7

Färg & Form

5

Färg & Form

4

1

Gymnastik

70

8

Förberedelser julb

5

Förberedelser julb

6

3

Ind. Aktivitet

22

1

Gymnastik

165

Gymnastik

136

10

Julbasar

21

3

Ind. Aktivitet

30

Husapoteket

6

Julmusik

76

1

Kaffe

251

Ind. Aktivitet

26

3

Kaffe

161

14

Kastanjefest

7

Kaffe

212

16

Klubbensborg

8

Modevisning

14

4

Promenad

9

2

Luciatåg

31

Promenad

11

4

Pygméteatern

3

Paltfest

8

Speleftermiddag

11

Restaurangrunda

3

Promenad

1

Temavecka

11

1

Sushifest

6

Tipsrunda

12

Tipsrunda

33

3

Tipsrunda

25

Veckans händelser

4

Veckans händelse

3

Tävling

21

Veckans nöt

9

Vernissage

10

3

Vernissage

11

2

689

37

603

50

2

6

15

6

2

574

5

1

45

Totalt int + ext
Totalt antal

726

653

besökare

30

619

Sätra vård- och omsorgsboende
På Sätra vård- och omsorgsboende anordnad större gemensamma aktiviteter i
dagverksamhetens lokaler då deras verksamhet är stängd. Ansvar för planering samt
genomförande av dessa aktiviteter ligger hos personalen på dagverksamheten. Nedan redovisas
statistik för dessa genomförda aktiviteter.
Någon statistik för januari 2009 genomfördes ej.
Statistik över genomförda aktiviteter på Sätra vård- och omsorgsboende
Antal
deltagare

Totalt antal deltagare

01-feb

Dans

Antal
deltagare
23
02-mar

09-feb

Yoga

4

04-mar

Jazzmusik

20

11-feb

Bio

8

06-mar

Dans

21

13-feb

Dans

20

09-mar

Prova på SPA

2

16-feb

Musiklåda

0

11-mar

Bio

5

18-feb

Promenad

1

13-mar

Dans

13

20-feb

Dans

23

17-mar

Vernissage

14

23-feb

Chokladprovning

90

18-mar

Bowling

4

25-feb

Akvarellmålning

2

20-mar

Dans

17

27-feb

Dans med livemusik

45

23-mar

Yoga

6

25-mar

Våfflor

10

27-mar

Dans med livemusik 34

30-mar

Akvarellmålning

Totalt antal deltagare

31

216

Bingo

Antal
deltagare
5

Totalt antal deltagare

5
156

Antal
deltagare

Antal
deltagare

Antal
deltagare

01-apr

Bowling

0

04-maj

Sången vi minns

4

01-jun

"Sånger vi minns"

7

03-apr

Dans

9

06-maj

Fika - 7 sorters kakor

8

03-jun

Promenad

1

06-apr

"Mini-spa"

3

08-maj

Dans

16

05-jun

Dans

17

08-apr

Yoga

inställt

11-maj

Boule

0

08-jun

Jazzmusik

7

15-apr

Jazz med "bubbel"

14

13-maj

Bio - naturfilm

0

10-jun

Bingo

9

17-apr

Dans

11

15-maj

Dans

17

12-jun

Dans

11

20-apr

Chokladprovning

15

18-maj

Jazzmusik

6

15-jun

40

22-apr

"Mini-spa"

1

20-maj

SPA

0

17-jun

Allsång med Anne
Midsommarfest
med Uno

24-apr

Dans

11

22-maj

Dans

6

22-jun

Allsång med Anne

25

27-apr

Bio "Mama Mia"
Dans med
livemusik

9

25-maj

Bowling

0

24-jun

Korvgrillning

22

30

27-maj

Bingo

4

29-jun

Bingo

0

29-maj

Dans med livemusik

12

29-apr

Totalt antal deltagare

103

Totalt antal deltagare

32

73

Totalt antal deltagare

139

Antal
deltagare

Antal
deltagare

Antal
deltagare

01-jul

Grillning

0

03-aug

Filmvisning

6

02-sep

Filmvisning

3

03-jul

Dans

3

05-aug

Bingo

0

04-sep

Dans

16

06-jul

Allsång med Anne

23

07-aug

Dans

0

07-sep

Bingo

Inställt

08-jul

Bingo

0

10-aug

Sånger vi minns

1

09-sep

Sånger vi minns 1

5

10-jul

Dans

6

12-aug

Akvarellmålning

0

11-sep

Dans

12

13-jul

Sång

4

14-aug

Dans

12

14-sep

Promenad

1

15-jul

psalmer m Ingmar

19

17-aug

Bowling

0

16-sep

Bowling

0

17-jul

Dans

9

19-aug

Bingo

3

18-sep

Dans

9

20-jul

Allsång med Anne

22

21-aug

Dans

8

21-sep

Sånger vi minns 2

2

22-jul

Bowling

1

23-sep

Höstens smaker

8

24-jul

Dans

8

25-sep

Dans till livemusik

19

27-jul

Akvarellmålning

0

28-sep

Jazzmusik

4

29-jul

Bingo

1

30-sep

Vernissage

10

31-jul

Dans

6
Totalt antal deltagare

89

Totalt antal deltagare

102

Totalt antal deltagare

33

30

Antal
deltagare

Antal
deltagare

Antal
deltagare

05-okt

Allsång

12

02-nov

Bio

0

02-dec

Högläsning

0

07-okt

Höststädning ute

2

04-nov

Minneslåda

3

04-dec

Dans

13

09-okt

Dans

10

06-nov

Dans

8

07-dec

Julminneslåda

2

12-okt

Bingo

6

09-nov

Sångstund

3

09-dec

Högläsning

5

14-okt

Promenad

0

11-nov

Högläsning

3

11-dec

Anne Stenlund

27

16-okt

Dans

3

13-nov

Dans

13

14-dec

Glögg och peppark

7

19-okt

Bio

5

16-nov

Tipspromenad

3

18-dec

Anne Stenlund

30

21-okt

Smaker

10

18-nov

Jazzmusik

5

21-dec

Julningo

0

23-okt

Dans

4

20-nov

Dans

10

28-dec

Film

0

26-okt

Högläsning

2

23-nov

Bildvisning

0

30-dec

Bubbel, snittar o vi

9

28-okt

Akvarellmålning

4

25-nov

Advent

0

30-okt

Dans m livemusik

38

27-nov

Dans m livemusik

35

Totalt antal deltagare

96

Totalt antal deltagare

34

83

Totalt antal deltagare

93

Öppen hemtjänst i Skärholmen/Vårberg samt Sätra/Bredäng
Aktivitet
Sillunch

Antal tillfällen

Sopplunch
Totalt: 2

Inbjudna
Samtliga
hemtjänstens
kunder har fått brev
Samtliga
hemtjänstens
kunder har fått brev
Ca 340

1
1
Totalt: 2

Totalt antal deltagare
54
40
Totalt:94

Utöver dessa aktiviteter har stadsdelen ordnat tre dagsutflykter för äldre under 2009.
Anhörigprojektet ordnade en utflykt till Taxinge slott, där 27 anhöriga och brukare deltog.
Aktivitetsprojektet ordnade en utflykt till Hågelby där 49 brukare, 11 anhöriga och 16
medarbetare deltog. Anhörig- och aktivitetsprojektet ordnade avslutningsvis en gemensam
utflykt till Klubbensborg för jultallrik där 12 anhörigvårdare/brukare, 8 brukare från Eken samt
4 medarbetare deltog. Även stadsdelsdirektören och utvecklingschefen deltog.
Stadsdelförvaltningen planerar för en eller två utflykter under våren 2010.
Anhörigprojektet har startat ett anhörigcafé under 2009, efter önskemål från 2008 års
anhörigenkät. Anhörigcaféet har haft öppet vid 42 tillfällen och cirka 5-6 personer har deltagit i
genomsnitt. Vid träffarna har bland annat biståndsbedömare, ReAgerakliniken,
demensförbundet, diabetesförbundet, strokeförbundet, Äldre direkt, distriktssköterska, syn- och
hörselinstruktör och ”fixaren” deltagit.
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Redovisning av kulturaktiviteter på Vårbergs vård- och omsorgsboende från
februari-augusti 2009*
Aktivitet
Musik
underhållning
Musik
underhållning
Våfflor
Påsk fest
Tipskaffe
Musik/sångstunder
på varje avd
Kyrkan

Datum
18/2

Framträdande
Mins den du är

9/3

Fräcka Frackar

55

Jörgen Vilen
Sång, kaffe och tipsresultat
Ledda sångstunder på varje avd

60
85
808
334

Musik vi
mins/musik vi
glömt
Musik
underhållning
Midsommarfest

2009050720090611

Kommer en gång i månaden för
musikandakt
Kultur i Vården vid 9 tillfällen

99

19/5

Björn och Linda Rapp

60

17/6

Vårbyarna + jordgubbstårta

Grillfest

23/6

Grillspett, glass kaffe och
Underhållning av Marc och hans
vänner

Korvgrillning

15/7

25/3
26/4
V1- V 35
V1- V 35
V1- V18

SDF resa till Taxige 26/5
slott
SDF resa till
9/7
Hågelby Parken
Frågesport
Sittgympa
Boule
ordlekar
Bingo
Filmvisning
Tipps kaffe

Taxingeslott med kaffe kaka och
paj
Hågelby parken med kaffe och
kaka

V1-35
V1-35
V1- 35
V1- 35
V1- 35
V1-18
V1- 35

Antal deltagare
75

99 boende och
anhöriga
80 boende
anhöriga samt
personal
ca60 boende
med anhöriga
15 st från enheten
25 med anhöriga
boende och
personal
155
223
184
99
231
65
462

Varje fredag, med sång och
redovisning av tipps promenad
frågorna
Högläsning
Varje vecka av Bibliotekarien
238
* Vårbergs vård- och omsorgsboende avvecklades 1/10 2009, därefter har ingen statistik förts.
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Bilaga A: 13
Av kommunfullmäktige givna uppdrag under 2009
Nya arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar
inom kommunens gränser
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 september (utl. 2009:138)
Dnr 109-2249/2008
Beslut
Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning
följande.
1. Avgiften för arrende för koloniträdgårdsföreningar fastställs till 5,50 kronor per kvadratmeter
och år från och med 1 oktober 2010.
2. Avgiften för arrende för fritidsträdgårdsföreningar fastställs till 1,30 kronor per kvadratmeter
och år från och med 1 oktober 2010.
3. Avgifterna för arrende av koloniträdgårdsföreningar och fritidsträdgårds-föreningar uppräknas
årligen med 100 procent av konsumentprisindex.
4. Mallen för arrendeavtal för koloniträdgårdsföreningarna respektive fritidsträdgårdsföreningarna godkänns.
5. Mallen för medlemsavtal mellan koloniträdgårdsföreningar respektive fritidsträdgårdsföreningar och deras medlemmar godkänns.
6. Ordningsföreskrifter för koloniträdgårds- respektive fritidsträdgårdsföre-ningarnas medlemmar
godkänns.
7. Arrendetiden fastställs till 25 år.
8. Avtal tecknas med föreningarna, där de åläggs att underhålla och reparera stadens egendom
samt teckna egna försäkringar för att klara dessa åtagan-den.
9. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att i samråd med kulturnämnden inventera vilka byggnader
inom koloniområdena som ska övertas av respektive koloniförening.
10. Fastighetsnämnden får i uppdrag att förvalta de byggnader som är kvar i kommunens ägo.
11. Trafik- och renhållningsnämnden får samordningsansvaret för koloniträd-gårdsfrågorna och
för samrådsorganet ”Forum för koloniträdgårdar”.
12. Skriften ”Leve koloniträdgården” uppdateras genom att FSSK respektive staden delar på
kostnaderna.
13. Trafik- och renhållningsnämnden får i uppdrag att i samråd med stads-delsnämnderna bevaka
avtalen inför arrendetidens slut.
14. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att bevaka arrendeavtalen som går ut 2010 och säga upp
avtalen för ändring av villkor.
15. Kravet på att föreningarna ska vara medlemmar i FSSK upphör, då det stri-der mot
föreningsfriheten.

Verksamhetsberättelse 2009, Stadsdelsnämnd Skärholmen
Stadsdelsförvaltningen har ingen byggnad inom koloniområdet som ska övertas av
koloniförening. Stadsdelsförvaltningen har sagt upp arrendeavtalet som går ut 2010 och skickat ett
nytt avtalsförslag till koloniföreningen.
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SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING
OMSORGEN OM ÄLDRE OC H STÖD TILL PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Bilaga A:14
REDOVISNING AV INKOMNA ANMÄLNINGAR ENLIGT LEX SARAH 2009

REDOVISNING NKOMNA ANMÄLNINGAR
SID 38 (130)
2010-01-12

s
Vem har
gjort
anmälan
och datum
för
anmälan
Anna
Jovannelli
Araya,
090227

Datum för påbörjad åtgärd
och typ av åtgärd

Svar
önskas
senast

Enhet och Anmälan avser
ansvarig
chef

Utredare

Beslut om
avslut

Diarienr

090227
Tfnkontakt med ansvarig chef samt
faxat anmälan

2009-04-23

604/1342009

090319
Beställarchefen tar emot anmälan
samt påbörjar utredning
tillsammans med
verksamhetscontroller

Nordisk
Brister i omvårdnad,
Hemservice uteblivna insatser
AB, chef
Mari
Eriksson
Beställarenh Brister i omvårdnad
eten Anette
Strömberg,
Bredäng/Sät
ra öppen
hemtjänst
Petra Lusth
Brambeck
och Nordisk
Hemservice
Mari
Eriksson

Therese
Lang

Anna
Jovannelli
Araya,
090319

090303, svar
inkom 090309
Komplettering
ar begärda
090313
Till nämnd
den 14 maj

Therese
Lang

090514

604/1882009

S

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

REDOVISNING NKOMNA ANMÄLNINGAR
SID 40 (130)
2010-01-12

OMSORGEN OM ÄLDRE OC H STÖD TILL PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Vem har
gjort
anmälan
och datum
för
anmälan
Anonym
SISU
2009-12-03
Anonym
SISU
2009-12-03

Datum för påbörjad åtgärd
och typ av åtgärd

Svar
önskas
senast

Enhet och
ansvarig
chef

Anmälan avser

Utredare

Beslut om
avslut

Diarienr

091211. Tfn kontakt med Christina
Österling på Äldreförvaltningen,
Sonny Melin Östermalm, e-post till
Anette Strömberg.
Tfnkontakt med Ulla Jönsson SISU.
091211. Tfn kontakt med Christina
Österling på Äldreförvaltningen,
Sonny Melin Östermalm, e-post till
Anette Strömberg.
Tfnkontakt med Ulla Jönsson SISU.

2009-12-23
Till nämnd
i februari
2010

SISU, Ulla
Jönsson

Bristande
dokumentation och
omvårdnad

Therese
Lang

604/7372009

2009-12-23
Till nämnd
i februari
2010

SISU, Ulla
Jönsson

Bristande
dokumentation och
omvårdnad

Therese
Lang

604/7362009

s
Vem har
gjort
anmälan
och datum
för
anmälan
Anonym
SISU
2009-12-03
Personal
anmälde till
ansvarig
arbetsledare
2009-01-04

Datum för påbörjad åtgärd
och typ av åtgärd

Svar
önskas
senast

Enhet
Anmälan avser
och
ansvarig
chef

Utredare

091211. Tfn kontakt med Christina
Österling på Äldreförvaltningen,
Sonny Melin Östermalm, e-post till
Anette Strömberg.
Tfnkontakt med Ulla Jönsson SISU.
2009-01-04 inträffade ett
missförhållande. Händelsen
polisanmäld och utredd. Åtgärder
vidtagna.

2009-12-23
Till
nämnden i
februari
2010
Till
nämnden 12
februari
2009

SISU, Ulla
Jönsson

Bristande dokumentation
och omvårdnad

Therese
Lang

Annika
Andersson

Missförhållande enligt
LSS

Dagmar
Stenman

Beslut om
avslut

Diarienr

604/735-2009

2009-02-12

604/021-2009

s

Bilaga A:15
Statistik och uppföljningar i Skärholmens
stadsdelsförvaltning

s
Förskola
% Andel annat modersmål än svenska samt antal talade språk i Förskolan
Annat modersmål än svenska Antal talade språk på förskolorna
1995
51%
51
2001
75%
54
2002
80%
74
2003
83%
65
2004
83%
66
2005
87%
67
2006
86%
70
2007
84 %
77
2008
86%
86
2009
87%
76
Antal barn per anställd och andel förskollärare i kommunal förskoleverksamhet
Antal barn
Andel förskollärare
Antal barn/anställd

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1253
33%*)
5,7

1250
30%*)
4,6

1288
35%*)
4,4

1320
37%*)
4,0

1387
38*)
4,2

1363
32%**)
4,4

*) Inkl. pedagogiska ledare och enhetschefer
**) 2009: Exkl.ped.ledare och rektorer.
Sammanställning av förskolepsykologen och talpedagogens insatser:
Insats/enskilda
barn

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

förskolepsykolog
talpedagog

68
74

76
87

76
106

83
109

72
88

80
105

89
169

106
98

88
118

s

Äldreomsorg
Förändringar av antalet heldygnsplatser inom äldreomsorgen
Enhet
Antal platser
Antal platser
jan 2007
dec 2007

Antal
platser
dec 2008
84

Antal
platser
dec 2009
12

Vårbergs vård- och
123
85
omsorgsboende
Skärholmens
148 av 176
144 av 176
137
114/176*
servicehus
Sätra vård- och
67
121
128
128
omsorgsboende
* Skärholmens servicehus har intagningsstopp på grund av upprustningen av servicehuset.

s

Ej verkställda beslut och domar ,
Stadsdelsnämndens avslag

2003

2004

Avslag servicehus

29

Avslag servicehus som har överklagats 6
till Länsrätten
Avslag servicehus som har överklagats 1 (+ ev 1)
till
Länsrätten
och
som
gick
stadsdelsnämnden emot
Avslag vård- och omsorgsboende 9
(heldygnsomsorg)
Avslag vård- och omsorgsboende 2
(heldygnsomsorg) som har överklagats
till Länsrätten
Avslag vård- och omsorgsboende 1
(heldygnsomsorg) som har överklagats
till
Länsrätten
och
som
gick
stadsdelsnämnden emot
* Överklagande återkallades av den enskilde

2005

2006

2007

16 av 66 16 av 55
(24%)
(29%)
3
4+1*

24 av 97
(25%)
0

22 av 60

1

0

0

2008

2009

17 av 43
(40%)
6 ( varav 1 3
i kammarrätten)
0
2

9 av 23
(39%)
1
0

6 av 141 7 av 121
(4%)
/6%)
2
8

16 av 229
(6%)
1

7 av 145

11 av 99

2

1*

12 av 138
(8,6%)
0

1

0

1

0

0

1

Under året 2007 togs totalt 2 798 beslut (trygghetslarm, hemtjänst, vård- och omsorgsboende, servicehus, avlastning, avlösning, korttidsboende,
hemvårdsbidrag) och 153 av dem avslogs helt eller delvis.
Under året 2008 togs 3240 beslut (trygghetslarm, hemtjänst, vård- och omsorgsboende, servicehus, avlastning, avlösning, korttidsboende, hemvårdsbidrag)
och 143 av dem avslogs helt eller delvis.
Under året 2009 togs 2786 beslut (trygghetslarm, hemtjänst, vård- och omsorgsboende, servicehus, avlastning, avlösning, korttidsboende, hemvårdsbidrag).
122 av dem avslogs helt eller delvis.

* Från och med 2009 rapporterar stadsdelsförvaltningen sammanställning över fattade beslut kvartalsvis till Äldreförvaltningen. Resultaten är
sammanställda utifrån delegationslistorna.
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Social omsorg om barn och unga
I stadsdelen bor 8744 barn och unga 0-19 år (Usk 2008). Vid årsskiftet 09/10 var 350 barn och unga aktuella för utredning eller olika former av
behandlingsinsatser (ca 4%).
Antal barn/ungdomar som 2003
haft insatser
HVB (hem för vård eller boende)
Familjehem
Särsk förordn vårdnadshavare
som tidigare varit familjehem
Familjehem externa
Jourhem
Skyddat boende
Kontaktfamilj/kontaktperson
Helgkollo Avslutat 2008
Övervakat umgänge
Stödboende ungdom, eget
Stödboende ungdom externt
Mellanvård, egen (UPPIS)
Mellanvård, extern

93
77
17
36
20
100
15
16
23
-

2004

2005

2006

2007

2008

2009

56
82

48
79

45
90

40
110

46
97

37
90

18
24
34
120
15
31
22
24
12
19

16
15
25
43
100
15
40
29
17
11
14

20
18
24
24
145
12
57
36
22
14
8

29
13
38
15
104
-35
19*
16
20
11

16
41
35
94
15
26
23
-

15
37
32
96
15
19
23
-

HVB inkluderar ungdomar på SIS-institutioner
* Förändringen beror på att 19-åringarna sedan 2009 handläggs på vuxenenheten

s
FNG/Framnäs och Team 127

Familjearbete, antal familjer *
Varav med omfattande insatser
Framnäsgruppen AB fr.o.m.090901
Samarbetssamtal, antal föräldrapar
Öppenvård för unga Team 127
antal barn/ungdomar
Uppis (Ung på praktik i Skärholmen)

2003
180
-

2004
153
4

2005
157
21

2006
168
24

2007
201
16

2008
177

2009
40
29

67

78

79

73

12

45

73

45

13

22

23

11

14

24*

*Ingår även råd och stöd, där beslut om insats inte har fattats av barnenheten resp. ungdomsenheten
FNG har upphört under året. Samarbetssamtalen för 2009 avser familjerätten
*Inkl. 4 som ungdomscoach

s

Socialt arbete; individ och familj, vuxna
Socialt arbete, vuxna
Mottagningsgruppens Statistik
2003
Antal telefonsamtal
2765
Antal skriftliga handlingar
Ärendetyp ekonomi:
Gällande ansökningar försörjningsstöd, 1467
totalt
-varav gällande inbokningar ekonomi
Sociala frågor
Anmälningar barn/ungdomar
Inledda utredningar barn/ungdomar
Anmälningar/ansökningar vuxna
Inledda utredningar vuxna
Nyanlända
Antal inbokade nyanlända till ekonomi
Antal inbokningar till introduktion
Budget- och skuldrådgivning
Hushållsekonomisk rådgivning
Budget- och Skuldrådgivning
Skuldsanering
Omprövningar

2004
2998

2005
3342

2006
3592
1049

2007
3815
1782

2008
3063
1357

2009
2410
1193

1649

1726

1499

1415

1052

1036

1056

858

830

855

642
292
283
61

650
399
238
77

433
119
286
61

106
87

266
211

231
190

79
88

75
61

20
135
20
4

45
140
14
3

213
20
0

130
11
0

346

612
241
285
79

Kommentar:
Mottagningsenheten delades 1 juni 08 i en vuxen och en barn- och ungdomsdel. Detta påverkar resultatet.
Statistiken för budget- och skuldrådgivning räknas från april till december 2009. Detta pga att budget- och skuldrådgivaren var sjukskriven på
heltid. Budget- och skuldrådgivaren har haft drop-in mottagning på Skärholmens bibliotek under oktober-december 2009, en gång i veckan, där
boende i Skärholmen erbjöds enklare ekonomisk rådgivning och hjälp att ansöka om bidrag från donationsstiftelser.
Kommentar:
Statistik från mottagningsgruppen för barn och unga juni till dec: antal anmälningar 257, inledda utredningar 87.
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Socialpsykiatri
Enhet:

Platsantal
december
2004

Platsantal Platsantal Platsantal Platsantal Platsantal
december december december december december
2005
2006
2007
2008
2009

51

53

47

53

Träfflokal

Boendestöd
i 47
hemmet.
Fritidsverksamhet 49

55

55

50

Solholmen

Gruppboende

15

15

13

Se
15-20 per
Kommentar dag.
Se
kommentar
13
13

Boendestöd

Stödboendet

Inriktning:

Platsantal
december
2003

15

55

66
15-20 per
dag
Se
kommentar
13
10 av 12
platser

Kommentar: Träfflokalen är en icke biståndsprövad verksamhet. Det finns inte platsantal fastställt. Det som mäts är hur många som besöker
träfflokalen per månad och i snitt hur många som besöker verksamheten per dag. Det finns också möjlighet att räkna antalet personer som någon
gång besöker träfflokalen. Sett utifrån detta är det c:a 100 kända namn som någon gång besökt träfflokalen under året 2009

s

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder
Flyktingar
Antal nyanlända flyktingar som varit i staden i 18
månader eller mer
varav med fortsatt behov av försörjningsstöd
Andel

2005
46

2006
102

2007
125

2008
90

2009
58

20
43%

22
22%

58
45%

48
53%

29
50%

Statistik, mottagna ärenden som erbjudits samhällsinformation.
2006
211

2007
190

2008
88

2009
91

Antal
individer

359 (varav 244vuxna och 115
barn)

311 (varav 221vux och
90 barn)

125 (varav 95
vuxna och 30 barn)

61

Antal
länder

30
Vilka länder:
Afghanistan,
Albanien/Kosovo, Argentina,
Azerbajdzjan, Bangladesh,
Colombia, Demokratiska
Republiken Kongo, Ecuador,
Eritrea, Georgien, Irak, Iran,
Kazakstan, Kina, Libanon,
Libyen, Moldavien, Nigeria,
Peru, Rwanda, Ryssland,
Serbien Montenegro,
Somalia, Syrien, Tadzjikistan,
Togo, Uganda, Ukraina,
Uzbekistan, Vitryssland
25
Vilka språk:
Albanska, Arabiska, Azari,
Badinani, Bengali, Dari,
Engelska, Franska, Feijli,
Georgiska, Keldanska,
Luganda, Mandarin, Pasjto,
Persiska, Ryska, SKB,
Somaliska, Sorani, Spanska,
Tigrinja, Turkiska, Uiguriska,
Ukrainska, Uzbekiska,

22
Vilka länder:
Afghanistan, Armenien,
Azerbajdzjan,
Bangladesh, Bolivia,
Demokratiska
Republiken Kongo,
Eritrea, Etiopien, Irak,
Iran, Kazakstan, Kenya,
Kuba, Libyen, Palestina,
Ryssland, Somalia,
SriLanka, Syrien, Turkiet,
Uganda, Uzbekistan.

18
Vilka länder:
Afganistan,
Bangladesh,
Bolivia, Bosnien,
Demokratiska
Republiken Kongo,
Eritrea, Etiopien,
Irak, Iran,
Jordanien, Kuba,
Marocko, Sri
Lanka, Sudan,
Turkiet, Tunisien,
Uzbekistan

13
Vilka länder:
Afganistan,
Albanien, benin,
Eritrea, Irak,
Jordanien, Kina,
Kongo Kinshsa,
Libien, Ryssland,
Somalia, Sudan.

18
Vilka språk:
Amarinja, Arabiska,
Azari, Bengali, Dari,
Engelska, Franska,
Keldanska, Kurmadji,
Persiska, Ryska,
Somaliska, Sorani,
Tadzjikiska, Tamil,
Tigrinja, Turkiska,
Uiguriska, Östasyriska

19
Vilka språk:
Arabiska,
Amarinja,
Begaliska, Bihari,
Bosniska, Dari,
Engelska, Feili,
Keldanska,
Persiska, Ryska,
Serbokratiska,
Sorani, Somaliska,
Spanska, Swahili,
Turkiska, Urdu,
Uzbekiska

13
Vilka språk:
Albanska,
Arabiska, Bajoni,
Dari, Franska,
Keldani, Lingala,
Mandarin,
Persiska, Ryska,
Somaliska, Sorani,
Tikrinia.

Antal
ärenden

Antal
språk

4 ärenden har
varit stadslösa.

Minskningen 2009 beror på att inflödet av nyanlända flyktingar minskat till stadsdelen
Under året 2009 har stadsdelen haft 11 olika gruppinformationsmöten. Varje
gruppinformation pågår i 1 vecka.
Stadsdelen har haft 61 individer på dessa tillfällen. 30 personer har bosatt sig i Skärholmen
men tackat nej till att deltaga i samhällsinformationen.
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Socioekonomisk utveckling i Skärholmen sedan
1997

År

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Andel
bidragstagare
med
ekonomiskt
bistånd

16,3
13,8
9,4
8,3
7,4
8,2
10,9
9,8
9,1
8
7,9

Långtidssjukskrivna Förtidspensionärer/ Öppet
Sjukbidrag
arbetslösa

2,6
3,5
4,2
5
5,4
6,3
6,1
6,7
7,2
12,6

9,4
9
8,7
8,7
9,4
10,5
10,7
11,7
13,3
12,6
12,8

7,2
8,9
9,1
5,3
3,8
4,4
4,4
4,5
5
5,3
4,8
6,2
6,7
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Medborgarkontor och vaktmästeri
Feriearbeten
Verksamhet
Feriearbete 2008
Feriearbete 2007
Feriearbete 2006

Antal sökanden
352
289
504

Antal som fått
100
107
224

Feriearbete 2009

355

171

Verksamhet

Kostnader (varav medel från centrala staden inom parentes)

Stadsdelsförvaltningen 100
Övriga förvaltningar 124
Se nedan

1.536.902 (1.600.000)

Antal ungdomar per åldersgrupp/flickor - pojkar
År 9
Årskurs 1 Årskurs 2 Summa
Flickor
24
38
22
84
Pojkar
22
42
23
87
Summa
46
80
45
171
Arbetsplatser 2009:
- Förskola och fritidshem: 49
- Fritidsverksamhet (parklekar och JKS Basket): 24
- Vaktmästerier i stadsdelsförvaltningen: 6
- Caféverksamhet Skärholmens församling: 12
- Omsorg om äldre o stöd till personer med funktionsnedsättning: 66
- Hunddagis: 2
- Stadsmiljö: 12
Kostnad för feriearbete: 1.536.902:- , medel från staden 1.600 000, varav från Söderortsvisionen 800.000.
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Sommarkollo
- Redovisa antalet barn som sökt kollo
Sommarkoloni
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Antal sökanden

165

Antal som fått
344
397
385
285
251
211
162
133
115

Summa föräldraavgifter

Summa centrala fondmedel

Total kostnad för sommakoloni

209 000

400 000

797 958 (netto 188 958)

De extra anvisade medlen har använts för att täcka kostnaderna för verksamheten.
Verksamheten för barnen har fungerat bra, inga klagomål har inkommit.

Medborgarkontor
Antal frågor till medborgarkontorets samhällsvägledare
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

15 000
15 500 20 000 23 000 22 500 19 000 20 500
Kommentar: Antalet frågor är i stort sett oförändrade.
Antal konsumentfrågor (ingår i det totala antalet ovan)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

saknas 873 963 1249 1156 667 856 835
Kommentar: Antalet konsumentfrågor har minskat något.

2009

748

2008

2009

21 455

21 546

s

Antal besök till Medborgarkontoret
(stadsdelsförvaltningen och de andra myndigheterna)
2002
180 000

2003
180 000

2004
184 000

2005
175.000

2006
190 000

2007
185.900

2008
124.883

2009
291.050

Kommentar: Servicekontoret (Försäkringskassan+Skatteverket) flyttade in den 1 juni.
Sedan dess har antalet besökare i medborgarkontorslokalen nästan fördubblats.
Antal färdtjänstärenden
2007 (från 26/931/12)
118

2008

2009

487

457

31 ärenden om ”ändring av fordon” gjordes.
Fastställande av faderskap för sammanboende föräldrar
Från hösten 2008-31/12

2009

2008
11

86

Antal påbörjade familjerättsutredningar (inskrivna
ärenden) 2009
150

86 handlagda av MBK, 64 av familjerätten.
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Antal ansökningar om barnomsorg via webben
(tjänsten infördes i april-06)
2006

2007

2008

59

115

345

Under 2009 har alla ansökningar gjorts via webben, nyckeltalet behöver inte följas upp längre.
Antal placeringar av barn i barnomsorg 2009.
(avser inte antal barn: ett barn kan ha bytt förskola och därför placerats fler gånger än en.)
2007

2008

2009

738

811

720

Barnomsorgshandläggning 2009
Antal handlagda

Handlagda

Handlagda

inkomstblanketter:

kontrakt:

uppsägningar:

ca 1000

ca 800

336 st

s

Vaktmästeriet
Portokostnad, kr
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

411 284

548 266

545 579

589 033

ca 605
700

ca
614.000

495 086

554 834

Kommentar: Kostnaden för portot har ökat något liksom antalet brev.
Extern debitering
2006

2007

2008

2009

ca 107
006

ca 105
092

ca 93
530

ca 127
800

Kommentar: Biblioteket och Servicekontoret har haft ökade mängder post.

Pappersåtgång Bodholmsplan, antal pall
ÅR/Kostnad
Kostnad

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

11

9

13

13

13

12

11

12

81840
kr

79261
kr

Kommentar: Kostnaden är mindre 2009 pga av att vi handlar direkt från huvudleverantören
samt gör beställningar där vi kan använda oss av mängdrabatt.

BILAGOR B, Särskilda redovisningar
Redovisning av status på åtgärder vidtagna maa av:
SLKs uppdrag i ”Stimulans för Stockholm”
Stadsledningskontoret har vid granskning av verksamhetsplan 2009, uppmanat nämnden att
revidera årsmål och aktiviteter för att bättre bidra till att uppnå stadens mål.
Verksamhetsberättelse 2009: Klart! Åtgärdades i samband med Tertialuppföljning 1.
Uppföljning av nuläget redovisas under varje punkt.
Revisionskontorets årsrapport för 2008
Revisionskontoret har i årsrapport för 2008 pekat på flera förbättringsområden.
Verksamhetsberättelse 2009: Åtgärder vidtagna och redovisade i samband med
Tertialuppföljning 1, uppföljning av nuläget redovisas under varje punkt.
Nämndens uppdrag i samband med beslut om Verksamhetsplan 2009
I samband med verksamhetsplan 2009 gav stadsdelsnämnden förvaltningen flera uppdrag att
redovisa i samband med tertialuppföljning 1 och 2.
Verksamhetsberättelse 2009: Flera uppdrag är påbörjade och redovisades i samband Tertialuppföljning 1, uppföljning av nuläget redovisas under varje punkt.
För att säkerställa att åtgärder vidtas och implementeras i verksamheten redovisas dessa,
enligt Skärholmens ledningssystem, i samband med VP, tertialuppföljningar och
verksamhetsberättelse/bokslut.
En särredovisning av uppdragen och vidtagna åtgärder sker i denna bilaga, men ändrade
målvärden och nya/kompletterande aktiviteter är också dokumenterade i ILSwebb, vilket
gjorts i samband med tertialuppföljning 1 och 2.
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Uppdrag till Skärholmens stadsdelsförvaltning:
Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad
för boende, företagande och besök

Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

SLK: Skärholmen ska utveckla arbetet med en ökad konkurrensutsättning
och vidta aktiviteter som stöder detta.

Revisionens synpunkt: På Kommunfullmäktiges två indikatorer för området ”Andel upphandlad verksamhet i konkurrens” och ”Antal anställda
till avknoppade verksamheter” redovisar Skärholmens stadsdelsnämnd ej
uppnådda årsmål.
Verksamhetsberättelse 2009:
Skärholmens stadsdelsförvaltning arbetar aktivt med att regionen ska bli attraktiv, trygg,
tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.
Skärholmen/Kungens kurva är Skandinaviens största handelsplats som fn är under expansion
bl a inom Söderortsvisionen. Skärholmens centrum invigdes under 2008 efter en flerårig upprustning. I Skärholmen finns ett rikt kultur-, rekreations- och idrottsliv bl a genom lokalisering
av stadsteatern. I dessa projekt/verksamheter har Skärholmens stadsdelsnämnd deltagit aktivt i
olika arbetsgrupper. Därutöver finns sedan flera år ett samarbete mellan olika samhällsaktörer
och medborgare kring att verka för att Skärholmen ska vara rent, tryggt och snyggt för
boende, de som arbetar här och besökare.
Under 2009 etableras både Nystartskontor och Servicekontor i Medborgarkontorets lokaler, bl
a för att underlätta både nyföretagande och etablering av företag i Skärholmen och regionen.
Nystartskontoret anställde den 1 april två starta-egetlotsar Deras uppgift är att informera och
ge stöd till blivande och nyligen etablerade egna företagare. Nystartskontoret finansieras
delvis med medel från Tillväxt verket (f.d Nutek). Regeringen har gett nio kommuner
möjlighet att ansöka om dessa medel. Skärholmen i Stockholms stad är ett av de utsedda
områdena.
Servicekontor (samverkan mellan Försäkringskassan och Skatteverket) öppnade på
Medborgarkontoret 1 juni 2009. Blivande och redan etablerade företagare får då ännu bättre
service. Redan nu kan man ställa frågor om eget företagande till samhällsvägledarna på
medborgarkontoret och vid behov låna en publik dator.
Skärholmens stadsdelsförvaltning följer den Aktivitetsplan nämnden beslutat. Två verksamheter har upphandlats under 2009 och avtal tecknats (Den dagliga verksamheten för personer
med funktionsnedsättning och Öppenvård för familjer och nätverk). Företaget som stadsdelsnämnden tecknat avtal med avseende Den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning, är ett nystartat företag av tidigare anställda i stadsdelsförvaltningen.
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Jobb i stället för bidrag
Vi ska intensifiera samarbetet med jobbtorgen, arbetsförmedlingen och
försäkringskassan om personer som står långt från arbetsmarknaden,
genom bl a utbildning och stöd.
Svar:
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen kring arbetsmarknadsåtgärder som
t ex offentligt skyddat arbete (OSA).
Socialsekreterarna på MOSEF har haft en gemensam planeringsdag med Jobbtorg och
socialsekreterare från stadsdelarna Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen. Avsikten med mötet
var att utveckla samverkansformer. En uppföljningsdag genomfördes i juni 09.
2 socialsekreterare är särskilt avdelade för att arbeta med långtidssjuka. De har ett nära
samarbete med Vårdcentralerna i Stadsdelen. Vi har även samverkansmöten med Jobbtorget
på chefsnivå.
Metoder för bedömning av arbetsförmåga finns hos START och andra verksamheter som gör
arbetsförmågebedömningar.
Försäkringskassans interna arbete och nya regelverk innebär att sjukbidragen avslutas och
endast ett fåtal beviljas sjukersättning tillsvidare (flera får avslag på ansökan om
sjukersättning). Försäkringskassans målgrupp innefattar inte de ”nollklassade”, vilket innebär
att dessa personer kan bli aktuella för försörjningsstöd. Den samverkan som
Försäkringskassan erbjuder är avstämningsmöten för personer som har ersättning.

Verksamhetsberättelse 2009:
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen kring arbetsmarknadsåtgärder som
t ex offentligt skyddat arbete (OSA).
2 socialsekreterare är särskilt avdelade för att arbeta med långtidssjuka. De har ett nära
samarbete med Vårdcentralerna i Stadsdelen. Vi har även samverkansmöten med Jobbtorget
på chefsnivå.
Metoder för bedömning av arbetsförmåga finns hos START och andra verksamheter som gör
arbetsförmågebedömningar.
Enheten har även avsatt en handläggare att arbeta mot Arbetsförmedling och Jobbtorg.
Handläggaren har gått igenom 400 hushåll och upptäckt att 54 av våra klienter uppfyllt
kriterierna för jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen och Jobbtorg har efter detta
haft en genomgång av dessa ärenden för att påbörja att klienterna ska skrivas in i jobb- och
utvecklingsgarantin och erhålla aktivitetsstöd istället för försörjningsstöd.

Vi ska minska behovet av och förkorta tiden för försörjningsstöd genom
individuella lösningar och tidiga insatser.
Svar:
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Enheten för Bistånd och Arbete arbetar enligt Skärholmsmodellen vilket innebär att vi ger
stöd till den enskilde att nå snabbaste vägen från bidrag till egen försörjning. Vår grundsyn är
att varje individ kan och vill bidra efter sin förmåga. Vi fokuserar på människors kompetens
vid den individuella planeringen. Vi arbetar för att minska behovet av ekonomiskt bistånd och
förkortad bidragstid genom individuella lösningar och tidiga insatser, vilket kännetecknas av
en snabb aktivering av de personer som söker försörjningsstöd eller introduktionsersättning.
Vi gör individuella handlingsplaner och har täta uppföljningar av handlingsplanerna, ca 1
gång/månad. Insatserna är av olika art eftersom personerna har olika behov. Möjligheten att
uppfylla målet har minskat i takt med att arbetslösheten ökat.
Våra tidigare erfarenheter visar att mellan 60%-65% hittar en annan försörjning inom de
första fem månaderna. Men, vi ser nu en förändring bl a beroende på innevarande
lågkonjunktur och ändrade förutsättningar inom Försäkringskassan.

Verksamhetsberättelse 2009:
Enheten för Bistånd och Arbete arbetar enligt Skärholmsmodellen vilket innebär att vi ger
stöd till den enskilde att nå snabbaste vägen från bidrag till egen försörjning. Vår grundsyn är
att varje individ kan och vill bidra efter sin förmåga. Vi fokuserar på människors kompetens
vid den individuella planeringen. Vi arbetar för att minska behovet av ekonomiskt bistånd och
förkortad bidragstid genom individuella lösningar och tidiga insatser, vilket kännetecknas av
en snabb aktivering av de personer som söker försörjningsstöd eller introduktionsersättning.
Vi gör individuella handlingsplaner och har täta uppföljningar av handlingsplanerna, ca 1
gång/månad. Insatserna är av olika art eftersom personerna har olika behov. Möjligheten att
uppfylla målet har minskat i takt med att arbetslösheten ökat.
.

Fortsätta arbetet med att aktivt arbeta för att underlätta för personal som
vill starta eget, (tidigare sk avknoppningar)
Verksamhetsberättelse 2009:
Alla medarbetare får information om att starta eget och möjlighet att delta i olika kurser och
informationsträffar. Information ges av förvaltningens strateg i samverkan med staden enhet
för kvalitetsutveckling.
Därutöver får medarbetare kontinuerlig information via mail och på arbetsplatsträffar om
möjligheten att delta i olika kurser och informationsträffar för att få hjälp att starta eget..
Under året har tidigare anställda startat ett aktiebolag och lagt ett vinnande anbud vid
Upphandling av Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Utveckla ”Aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens”.
Verksamhetsberättelse 2009:
Stadsdelsförvaltningen följer Aktivitetsplanen beslutad av stadsdelsnämnden.
I Aktivitetsplan för 2010 har ett ytterligare objekt beslutats att upphandlas i konkurrens.
Utförardelen inom socialpsykiatrin ska därefter upphandlas, förvaltningen har avvaktat
utredning av de ekonomiska förutsättningar som ska gälla för verksamheten,
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Kommunfullmäktige fattar beslut under hösten 2009. Upphandlingsarbetet är något
framskjutet och nytt avtal föreslås börja gälla fr o m 1/7 2010.
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Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap
och utveckling i en trygg miljö
SLK: Vi ska vidta åtgärder för att öka andelen förskollärare så att det
pedagogiska arbetet leds av högskoleutbildad personal
Revisionens synpunkt: Nämnden har ej uppnått målet att öka andelen
förskollärare.

Verksamhetsberättelse 2009:
Under året har vi anställt flera förskollärare, men samtidigt har en omsättning av förskollärare
skett. Det gör att vi inte har uppnått målet under 2009. Vi har inte någon
större personalomsättning av barnskötare, vilket innebär att barnskötare stannar kvar
på barnskötartjänsterna som då ej omvandlas till förskollärartjänster. Det är också svårt att
nyanställa förskollärare i Skärholmen, även när det uppstår lediga tjänster. Förskollärare söker
sig gärna till skolan eller till andra stadsdelsförvaltningar. Inom förskolan arbetar vi på flera
olika plan, för att öka antalet utbildade förskollärare. Vi erbjuder all personal olika
kompetens- och fortbildningar. Vi satsar mycket på att vidareutbilda barnskötare till
förskollärare och har idag totalt 14 barnskötare, som vidareutbildar sig till förskollärare.
Under 2010 kommer ytterligare 14 personer att påbörja förskollärarutbildningen, vilket
innebär totalt 28 personer nästa år. Barnskötare, som behöver stöd för att kunna vidareutbilda
sig till förskollärare, får utbildning i yrkessvenska och Komvux-utbildning. Nyanställda
förskollärare får ökat stöd i form av mentorskap och handledning, för att bli trygga och stärkta
i sin yrkesroll.

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka –
trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen
SLK: Vi ska justera vårt årsmål avseende omsorgspersonal
(äldreomsorgen) med grundutbildning, och redovisa aktiviteter som stödjer
årsmålet. Årsmålet ska inte understiga 87%

Revisionens synpunkt: Nämnden har ej uppnått målet att öka
andelen omsorgspersonal med grundutbildning inom äldreomsorgen.
Verksamhetsberättelse 2009:
Årsmålet är justerat till 87%. Under 2009 ökade andelen omsorgspersonal med
grundutbildning till 82% (68% VB 2008).
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SLK: I budget för 2008 och 2009 har medel fördelats till
utbildningsinsatser för anställda inom omsorg om äldre, efter särskilda
fördelningsnycklar.
Vi ska utforma en rutin och ett arbetssätt för att kontinuerligt dokumentera
hur vi har nyttjat dessa medel, inom vilka områden de använts till, samt
antalet personer som tagit del av pengarna.
I Verksamhetsberättelsen 2009, ska det samlade resultatet redovisas.
Verksamhetsberättelse 2009:
Alla enheter har personal som fortbildat sig. 20 personer har under året gått utbildning i
vårdsvenska. 0,7 mkr:- har används till personal på grundutbildning.

SLK: Vi ska öka andelen Familjehem som ska ha genomgått
grundutbildning ska ligga minst på 50%, vi ska justera vårt årsmål för
detta och ta fram aktiviteter som stödjer detta
(Årsmålet 50% gäller andelen nya familjehem. För befintliga familjehem
är stadens årsmål 35%).

Revisionens synpunkt: Nämnden har ej uppfyllt stadens mål.
Verksamhetsberättelse 2009:
Nya familjehem ska ha genomgått grundutbildning för att bli godkända, vilket inte alltid varit
möjligt t.ex. när det gäller ensamkommande flyktingbarn. Sju barn har anlänt som
ensamkommande och bosatt sig hos släktingar i stadsdelen, varav två familjehem har
grundutbildning. Ytterligare två barn har placerats akut i familjehem, där föräldrarna ännu
inte erhållit grundutbildning. I dessa fall bemödar sig familjevården om att motivera
familjehemsföräldrarna att delta i grundutbildning. Totalt har nio nya familjehem anlitats,
varav två med utbildning. Förutsättningar för att nå målet 50% har inte funnits.
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Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare
SLK: Vi ska tydligare beskriva det arbete vi ska bedriva för att minska
sjukfrånvaron.

SLK: Vi ska följa och dokumentera sjukskrivningarna enligt stadens
rehabiliteringsprocess vid varje nytt sjukfall.

SLK: Vi ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt
alltid tas vid första sjukskrivningsdagen.

Revisionens synpunkt: Revisionskontoret pekar på att nämnden sedan
flera år tillbaka haft problem med att komma tillrätta med den höga
sjukfrånvaron, som under 2008 ökade med 9% till 12,3%. Nämnden har
ej uppnått stadens mål om 8%.

Nämndens uppdrag: Utarbeta ett handlingsprogram för att minska
sjukfrånvaron bland förvaltningens anställda. Handlingsprogrammet ska
redovisas i samband med Tertialrapport 1. Därefter ska rapportering ske
kvartalsvis till nämnden. I samband med bokslutet för 2009 samt
månadsrapporterna varje kvartal 2009 ska det även redovisas hur och i
vilken utsträckning stadsdelens anställda använt den friskvårdstimma de
har rätt till.
Verksamhetsberättelse 2009:
Vår sjukfrånvaro har minskat från 12,3% till 9,8% (en minskning med 20%). Arbetet med att
komma tillrätta med den långa sjukfrånvaron har pågått intensivt under året och ett
strukturerat arbetssätt har utvecklats i samarbete med företagshälsovården och
försäkringskassan. Vårt mål var 9%, vi nådde inte ända fram men minskningen är betydande.
Skärholmen är den stadsdel som minskat sin sjukfrånvaro allra mest och vi ligger idag inte
allra sämst till i staden.
Vi har för 2009 beviljats projektmedel med 0,6 mkr för arbetet med att minska sjukfrånvaron.
Mål med projektet är när det avslutas 10-03-31
-att ha kommit till avslut med 9 av de 15 långtidssjukskrivna som ingått i projektet
-de medarbetare där avslut ännu inte uppnåtts ska ha en pågående plan för avslut av
sjukskrivningen
Avslutskriterier:
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Återgång i hel eller deltidsarbete hos nuvarande arbetsgivare utan stöd, ej sjukskriven
resterande tid
Återgång i hel eller deltidsarbete hos nuvarande arbetsgivare med stöd, ej sjukskriven
resterande tid
Återgå i hel eller deltidsarbete hos annan arbetsgivare
Varaktig sjukersättning
Ärendet tas över av Skärholmens sdf
Målet beräknas uppnås.
Effektmål är att
-tydliga processer kring arbetet med sjukskrivna medarbetare skapas
-arbetsgivarens och medarbetarens ansvar i rehabiliteringsarbetet tydliggörs
-antalet långtidssjukskrivna minskar
Insatser i projektet:
Rehabsamordning av 15 långtidssjukskrivna medarbetare vid fyra arbetsenheter. En
beteendevetare vid Previa har varit samordnare och kontaktperson för de 15 sjukskrivna
medarbetarna.
Chefscoachning av berörda chefer (8st). Sex tillfällen för de berörda cheferna var inplanerade
under hela projektperioden. Allteftersom de berörda 15 deltagarna kom till ett avslut upphörde
behovet för några av cheferna och de inbokade tiderna har tagits i anspråk av de chefer som
hade fortsatt behov.
Utbildning av samtliga chefer i Skärholmen i rehabprocessen, bl a arbetsgivarens roll och
ansvar i rehabprocessen, rehabiliteringskedjans praktiska konsekvenser för medarbetare och
arbetsgivare, rehabiliteringsmetodik, framgångsfaktorer för det goda arbetet, tidiga signaler på
ohälsa och verktyg för att upptäcka dem, sjukskrivningskonsekvenser för individ, grupp och
organisation, organisationens rehabiliteringspolitik.
Tjänsten Frisk- och sjukanmälan genom Medhelp för de tre förskoleenheterna.
Tjänsten har uppskattats av alla berörda, chefer, medarbetare och fackliga organisationer.
Tjänsten har satt fokus på hälsa, bl a har sjukvårdsrådgivning ingått i tjänsten.
Sänkt sjukfrånvaro på kort sikt:
Sjukfrånvaron har minskat från 12,3% till 9,8%
Sjukfrånvaroperioderna har blivit kortare inom förskolan.
Bedömning av effekter på lång sikt
Ett tydligt arbetssätt vad gäller rehabilitering har implementerats i organisationen. Detta
kommer att ha betydande effekt på lång sikt.
Därutöver har vi tagit fram en handlingsplan för arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Utifrån
den ska enheterna själva upprätta en handlingsplan med förebyggande insatser med innehåll:
”I mån av att arbetet så tillåter, uppmuntrar vi till att friskvårdstimmen tas ut.
Vi uppmärksammar tidiga tecken på ohälsa. Hälsa är något vi talar om i vardagen, på Aptmöten och vid utvecklingssamtal.
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Tydliga rutiner för sjukanmälan på enheterna skapas. Tidig kontakt tas med den medarbetare
som är sjukskriven. Ansvarig chef ska säkerställa att kontakt alltid tas på första
sjukskrivningsdagen.
Vi följer upp sjukfrånvaron när medarbetaren är åter i arbete. Ett tips från en av våra
arbetsenheter är att alltid fråga om sjukskrivningen hade någon koppling till arbetssituationen.
Inom en månad upprättas en plan för åtgärder/återgång i arbete.
Tydliga rutiner ska finnas för att hålla kontakt med den som är sjukskriven.
En genomgång av handlingsplanen och rehabprocessen görs vid ett Apt-möte så att alla
medarbetare känner till hur vi arbetar för att utveckla hälsa och hur vi hanterar och bemöter
sjukfrånvaro. ”
Utöver projektet har vi köpt tjänster från Previa företagshälsovård för 1, 5 mkr. Tjänsterna
har till övervägande del rört individnivå, rehabiliteringsinsatser, i första hand inom
äldreomsorg, även inom förskola och omsorg om funktionsnedsatta.
Friskvård mm
Nyttjande av friskvårdstimmen är något som vi följt upp under året. Vad som framgår är att
det ser mycket olika ut hur möjligheterna att nyttja timmen ser ut inom olika verksamheter.
Inom administration och inom Individ och familj, dvs där man har en kontorsarbetsplats är det
lättast att utnyttja friskvårdstimmen. Inom förskola och fritid har medarbetarna svårt att
utnyttja timmen, likaså inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Som alternativ
nyttjas massagestol för avslappning på en del enheter. För att få fler aktiva deltar en del
gemensamt i olika aktiviteter utanför arbetstid som Vårruset eller STAR-cykeltävling. Flera
har hälsocoacher och hälsofrågor tas upp vid Apt-möten och utvecklingssamtal. En del
förlänger lunchrasten alternativt i övrigt under dagen tar kortare avbrott för att promenera..
262 medarbetare har köpt Idrottsförvaltningens träningskort. Stadsdelsförvaltningen
subventionerar dessa kort. Medarbetarna har även möjlighet att köpa STAR-kortet,
personalföreningen för idrott, motion och kultur. Även detta subventionerar förvaltningen.
Därutöver kan medarbetarna köpa Friskis o Svettis kort genom arbetsgivaren och får då en
viss subvention för den administration som arbetsgivaren bidrar med.
Friskvårdstimmen har också varit föremål för diskussion och synpunkter på
Förvaltningsgruppen. Förvaltningen kommer att i början av 2010 ha ett gemensamt
seminarium med chefer och de fackliga organisationerna för att prata om hur hälsofrågorna
kan utvecklas.
Två introduktionstillfällen har genomförts för nyanställd personal. Vid introduktionen ges en
övergripande information om förvaltningen med fokus på det gemensamma samt en busstur
genom området med guidning och efterföljande gemensam lunch. Hedersbelöningen delades
ut på Eriks-dagen vid en gemensam lunch till 22 medarbetare som arbetat 30 år i staden eller
vid sin pensionering arbetat 25 år.
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Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

SLK: Vi ska redovisa åtgärder för få budget i balans för 2009.
Verksamhetsberättelse 2009:
Stadsdelsförvaltningen har en frekvent (minst 1 g/månad) ekonomisk uppföljning för varje
enhet och verksamhet. Vid risk för avvikelse vidtas åtgärder för att komma i balans till årets
slut. Eventuella budgethållningsåtgärder redovisas löpande per verksamhetsområde i årets
prognoser och uppföljningar. Under 2009 har särskilt fokus riktats till äldreomsorgen som i
prognoserna visat underskott mot budget.

SLK: Vi ska utveckla en god prognossäkerhet.
Revisionens synpunkt:

Revisionskontoret anser att nämndens årsredovisning brister i analys av
och förklaring till orsakerna bakom budgetavvikelser, samt i skillnad
mellan prognostiserat utfall och faktiskt ekonomiskt utfall. Nämnden bör
ställa krav på att få en tydlig redovisning av eventuella budget- och
prognosavvikelser.
Nämndens årsredovisning saknar information om hur resultatenheter som
visar underskott ska täcka dessa under 2009.
Verksamhetsberättelse 2009
Under året har vi utvecklat texten i prognoserna för att ge en tydligare bild av budgetavvikelser. Varje verksamhet kommenteras för sig. Särskilt i tertialrapporterna sker en analys av
den ekonomiska utvecklingen, men även i månadsrapporterna beskrivs större avvikelser.
För resultatenheterna föreslås i verksamhetsberättelsen för 2009 att en enhet upplöses som
resultatenhet på grund av underskott i verksamheten, en annan enhet upplöses på grund av
kommande omstruktureringar under 2010. Detta beskrivs i verksamhetsberättelsen under
avsnittet om resultatenheter.
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SLK: Vi ska frigöra resurser för kärnverksamhet genom ökad
kostnadseffektivitet i stadens verksamhet, stadens administration och
lokalkostnader ska minska.
Verksamhetsberättelse 2009: Stadsdelsförvaltningens administration har till uppgift
att i första hand ge en god service till stadsdelsnämnden och medborgarna, god intern service
till verksamheterna i stadsdelsförvaltningen, samordna information till stadscentrala enheter
samt bidra till ett effektivt resursutnyttjande i stadsdelsförvaltningen.
Vi verkar för effektiv resursanvändning avseende medarbetarnas kompetens, lokaler, IT och
övriga resurser, inom ramen för stadsdelsnämndens budget.
Kostnaderna för stadsdelsnämnden och den gemensamma administrationen ska inte överstiga
3,5 % av budgetomslutningen. Under 2009 har ökade gemensamma kostnader av engångskaraktär bokförts under administration, vilket har gett ett underskott mot budget.
Skärholmen ska ha tillgängliga och fina verksamhetslokaler som är anpassade efter de behov
och den efterfrågan som finns. Lokalkostnaderna ligger idag på ca 7% av budgetomslutningen, exklusive Kommunövergripande verksamhet.
Lokalkostnaderna kommer att minska i samband med avvecklingen av Vårbergs vård- och
omsorgsboende den 1 oktober. Micasa kommer att renovera Skärholmens servicehus, som när
detta är klart blir det ett ”Trygghetsboende” som Micasa får ansvar för.
Samtliga lokalytor kommer att ses över för att göra verksamheten mer kostnadseffektiv.

Vi ska tillsammans med de andra stadsdelsnämnderna uppdra till
serviceförvaltningen att genomföra en upphandling av
sommarkoloniverksamhet att gälla fr o m 2010
Verksamhetsberättelse 2009:
Staden har beslutat att förlänga avtalet med nuvarande leverantörer att även gälla sommaren
2010.
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Åtgärder med anledning av Revisionskontorets årsrapport
2008
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar inom
äldreomsorgen
Revisionens synpunkt: Nämnden har ej uppnått målet att anhöriga
ska uppleva ett fullgott anhörigstöd från stadsdelsnämnden.
Stadsdelsförvaltningens åtgärder:
Stadsdelsnämnden kommer under 2009 att anordna utbildning och anhörigstöd med
utgångspunkt av de behov som anhörigenkäten redovisade.
Enkäten som utarbetades av äldreförvaltning skickades ut till 157 anhöriga i stadsdelen för att
inhämta anhörigvårdarnas synpunkter om vad som behöver förbättras och utvecklas i stödet
till anhöriga. Svarsfrekvensen var 40 %, vilka ansåg att de överlag får det stöd och den hjälp
de behöver i vardagen. Detsamma gäller även vad gäller var de skulle vända sig om deras
närståendes hjälpbehov förändrades. Det framkom att mer information efterfrågades för att
underlätta i vardagen. De flesta önskade kontinuerlig information om vad äldreomsorgen kan
erbjuda, kunskap om läkemedel, sjukdomar, förflyttningsteknik samt information om
hjälpmedel. Av dem som svarade framkom det önskemål om en ”stödperson” samt om en
möteslokal dit man kan komma och träffa personer i liknande situation för erfarenhetsutbyte
och stöd.
Stadsdelsförvaltningen har tagit till sig de anhörigas synpunkter och åtgärdat följande;
Stadsdelens anhörigprojekt har fått en ny projektledare och omorganiserats till att numera
tillhöra den öppna hemtjänsten i stadsdelen. Detta för att kunna nå ut till fler anhöriga. Till
projektet och projektledaren finns även en anhörigkonsulent. Anhörigkonsulenten har
telefontid och är tillgänglig för anhöriga som behöver råd, stöd och information. Den 6 april
öppnades genom anhörigprojektet ett anhörigcafé/möteslokal som har öppet varje helgfri
måndagseftermiddag, för att man som anhörig kunna träffa andra i liknande situationer, men
även få råd, stöd och information från anhörigkonsulenten.

Verksamhetsberättelse 2009
Stadsdelsförvaltningen har skickat ut en stadsdelsgemensam enkät till samtliga anhöriga som
vårdar en närstående, på uppdrag av Äldreförvaltningen. Stadens årsmål om 61 % uppnås.
Enkäten skickades ut i oktober månad till 142 personer. Svarsfrekvensen var 58 %.
Sammanställningen visar att 68 % av de tillfrågade är nöjda med hur anhörigstödet fungerar,
ytterligare 23 % är nöjda till viss del, se bilaga. Resultatet av enkäten kommer att användas
för att utveckla anhörigstödet under 2010. Förvaltningens årsmål på 90 % uppnås inte.
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Andelen ej verkställda beslut enligt SoL och LSS inom individoch familjeomsorgen
Revisionens synpunkt: Nämnden har sedan 1 juli 2008
rapporteringsskyldighet till länsstyrelse och stadens revisorer att anmäla ej
verkställda beslut.
Stadsdelsförvaltningens åtgärder:
Stadsdelsnämnden rapporterar varje kvartal antalet ej verkställda beslut till länsstyrelse,
revisionskontor, socialtjänstförvaltningen och äldreförvaltningen.

Verksamhetsberättelse 2009
Stadsdelsnämnden rapporterar varje kvartal antalet ej verkställda beslut till Länsstyrelsen,
revisionskontor, socialtjänstförvaltningen och äldreförvaltningen.

Andel barn och unga i åk 9 samt åk 2 i gymnasiet som
använt narkotika har ökat
Revisionens synpunkt: ”Stockholmsenkäten” visar att andelen har
ökat i Skärholmen.
Stadsdelsförvaltningens åtgärder:
Stadsdelsnämndens preventionssamordnare samverkar med olika aktörer för att minska
drognyttjandet bland barn och unga i Skärholmen. Stadsdelens preventionssamordnare
ansvarar för det långsiktiga preventiva arbetet i stadsdelens och genomför
antilangningskampanjer, folköls- och tobakstillsyn.

Verksamhetsberättelse 2009
Stadsdelsnämndens preventionssamordnare samverkar med olika aktörer för att minska
drognyttjandet bland barn och unga i Skärholmen och ansvarar för det långsiktiga preventiva
arbetet i stadsdelen. Antilangningskampanjer folköls- och tobakstillsyn och inköpsstudier har
genomförts. Ett åtgärdsprogram har tagits fram för att bekämpa narkotikabruket bland
ungdomar. En satsning har också gjorts på utbildning i ”Tecken, droger och symptom” för
personal i förskolor, skolor, socialtjänst, fritid och bostadsbolag, ca 150 personer har deltagit.
För ungdomsmottagningarna i Skärholmen och angränsande stadsdelar har anordnats en
särskild utbildning om ”riskbruk och missbruk”.
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Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat
Internkontroll
Revisionens synpunkt: Revisionen bedömer att nämndens arbete
avseende den interna kontrollen inte varit helt tillräckligt under 2008.
Nämnden har ett aktuellt dokumenterat system för internkontroll, en
fastställd risk- och väsentlighetsanalys och en internkontrollplan.
Internkontrollplanen är inte tillräckligt kopplad till risk- och väsentlighetsanalysen samt svår att utläsa i vad riskerna faktiskt består i.
Stadsdelsförvaltningens åtgärder:
Stadsdelsförvaltningen kommer under 2009 att utveckla arbetet med internkontrollen i syfte
att implementera de olika delarna till ett system för internkontroll samt finna goda rutiner för
verkställandet av internkontrollen.

Verksamhetsberättelse 2009:
Förvaltningsledningen genomför fn revidering och utveckling för att utveckla arbetet med
internkontrollen

Kvalitetsarbete inom
funktionsnedsättning

verksamheten

för

personer

med

Revisionskontorets synpunkter:
Granskning visar att nämnden bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete
inom verksamhetsområdet. Nämnden har i stort ett dokumenterat
kvalitetssystem. Nämnden har en värdegrund som hålls levande. Det finns
ett brukarperspektiv i nämndens verksamhet. Nämnden är ett gott exempel
när det gäller arbetsformer för kvalitetsutveckling även om det finns
förbättringsområden.
Nämndens mål, åtaganden och kvalitetsgarantier kan utvecklas ytterligare
samt uppföljning av verksamhetens kvalitet hos utförare i egen regi.
Stadsdelsförvaltningens åtgärder:
Stadsdelsförvaltningen kommer under 2009 att utveckla arbetet med mål, åtaganden och
kvalitetsgarantier för att öka tydlighet och uppföljning.

Verksamhetsberättelse 2009
Beställar- och utförarenheten inom stöd till personer med funktionsnedsättning arbetar
kontinuerligt med att utveckla mål, åtaganden och uppföljning. Främst sker detta inom
stadens ILS-system, dvs. verksamhetsplan, T1, T2 och verksamhetsberättelse/bokslut.
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I samtliga återkommande aktiviteter för både beställar- och utförarenheten ligger fokus på att
den enskilde brukaren. Genom att ha ett strategiskt och systematisk kvalitetsarbete som löper
över flera år utvecklas mål, åtaganden och kvalitetsgarantier för att bättre möta den enskildes
behov. Inom både beställar- och utförarenheten finns återkommande aktiviteter som syftar till
att säkerställa att brukaren får rätt insatser (myndighetsutövning) utförda med god kvalitet
(utförarverksamhet).
Beställarenheten arbetar fortlöpande med att bygga upp dokumentationsrutiner och beslut
följs minst en gång per år. För ytterligare kontroll genomförs kollegiegranskning två gånger
per år och även stickprov genomförs. Varje år skickas en enkät till samtliga brukare och
resultaten från den används för att ytterligare förbättra handläggningsrutinerna.
På utförarenheten arbetar LSS gruppbostäder med ett årshjul där bl.a. kontroll av
dokumentation (daganteckningar och genomförandeplan), boendemöten, anhörigråd och
skyddsronder ingår. LSS gruppbostäder arbetar även i projektform kring viktiga frågor så som
t.ex. etik och fritid. Inom daglig verksamhet och personlig assistans arbetar man med att hålla
Skärholmens värdegrund levande genom att diskutera bemötandefrågor på sina
arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Varje år skickas en enkät ut till brukarna för att följa
upp enheternas kvalitet, resultatet från enkäten följ upp och diskuteras på mötena för att se
vad som behöver förändras/förbättras.

Hantering av skyddade
individ- och familjeomsorg

personuppgifter

inom

stadens

Revisionen har genomfört en granskning av om skyddade personuppgifter inom verksamheten
för individ- och familjeomsorg hanteras på ett säkert sätt.

Revisionskontorets synpunkter:
Samtliga granskade nämnder saknar dokumenterade rutiner för hur
skyddade personuppgifter ska hanteras inom verksamheten individ- och
familjeomsorg. Fler handläggare än vad som är nödvändigt har
behörighet till verksamhetssystemet Paraplyet. Behörighetsuppföljning
saknas. Rutiner för att samla in sekretessbelagda handlingar från
ledamöter som ej deltagit i sammanträdet.

Revisionens rekommendationer:
Upprätta dokumenterade rutiner för hur skyddade
personuppgifter sk hanteras.
Se över handläggarnas behov av tilldelade behörigheter.
Följ upp och uppdatera behörigheterna kontinuerligt.
Stadsdelsförvaltningens åtgärder:
Enligt revisionskontoret bör en enhetlig hantering eftersträvas och Kommunstyrelsen bör
därför ta fram gemensamma anvisningar för hur skyddade personuppgifter hanteras.
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Kommunstyrelsen kommer att utarbeta skriftliga rutiner för skyddande av personuppgifter.
Skärholmens stadsdelsförvaltning avvaktar de gemensamma anvisningarna och kommer
därefter följa dessa.
Stadsdelsförvaltningen kommer under 2009 att uppdatera rutiner för skyddande av
personuppgifter och styra upp behörighetskrav och rutiner för dessa. I förvaltningen har redan
genomförts en internkontroll angående behörigheter i paraplysystemet. Antalet sektionschefsbehörigheter har minskat. En systematisk behörighetsuppföljning kommer fortsättningsvis ske
2 gånger per år.
Skriftliga rutiner kommer att delges samtliga politiker angående sekretessbelagda uppgifter.
Där politikerna tagit hem handlingar och inte kunnat medverka vid mötet informeras de om
att återlämna handlingarna till nämndsekreteraren. Efter nämndsammanträdet samlar
nämndsekreteraren in alla handlingar i speciell sekretesslåda som ”tuggar” sönder
dokumenten.

Verksamhetsberättelse 2009
I avvaktan på gemensamma anvisningar för staden kommer stadsdelsförvaltningen under
2010 att nedteckna rutinerna för skyddande av personuppgifter och styra upp behörighetskrav
och rutiner för dessa. En systematisk behörighetsuppföljning kommer fortsättningsvis att ske
två gånger per år. Vi har en noggrann kontroll angående behörigheter vid nyanställningar.
Inom BiA är en behörighetskontroll gjord i augusti och december gällande behörigheter i
paraplysystemet samt Infotorg.
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Nämndens uppdrag i samband med beslut om
Verksamhetsplan 2009

Utarbeta ett handlingsprogram för att uppmärksamma
problematiken kring familjevåld och för att motverka
detsamma.
Verksamhetsberättelse 2009:
KLART, redovisades för stadsdelsnämnden den 11 juni 2009.

Utarbeta
ett
åtgärdsprogram
för
att
narkotikabruket bland stadsdelens ungdomar.

bekämpa

Uppdraget ska redovisas i samband med Tertialrapport 1.
Mot bakgrund av den drogvaneundersökning som gjorts ser vi tydligt att bruket av narkotika
ökat bland våra ungdomar i stadsdelen. Detta samtidigt som en tendens till mer tillåtande
inställning till droger kan skönjas bland stadens ungdomar. Vi ser det som nödvändigt att få
igång ett långsiktigt arbete som bromsar upp denna utveckling. Arbetet bör vara både
preventivt och i direkt samarbete med polis, frivilligorganisationer, fältassistenter m fl, så att
ett aktivt arbete mot langning upprätthålls.

Stadsdelsförvaltningens svar:
Preventionssamordnare ansvarar för att samordna och ta fram ett åtgärdsprogram enligt
uppdraget. Åtgärdsprogrammet ska gälla i stadsdelens alla verksamheter som arbetar med
barn, ungdomar och unga vuxna. Att utarbeta ett åtgärdsprogram är en omfattande process
och det har inte varit möjligt att göra ett sådant klart till denna tertialuppföljning. Arbetet har
påbörjats och kommer bland annat att omfatta en revidering av det lokala ”Tobak-, alkoholoch narkotikapolitiska handlingsprogrammet”, som redan finns.

Verksamhetsberättelse 2009:
Stadsdelens preventionssamordnare har ansvarat för att ta fram ett åtgärdsprogram för att
bekämpa narkotikabruket bland ungdomar. Programmet är avsett för personal, som arbetar
med barn, ungdomar och unga vuxna i stadsdelen. Åtgärdsprogrammet är färdigställt och
åtgärderna kommer att inarbetas i det lokala ”Tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska
handlingsprogrammet”, som beräknas vara klart i början av 2010.

Ta fram ett förslag på lämpliga platser att anlägga nya
spontanidrottsplatser på samt ge förslag på befintliga
idrottsplatser som skulle kunna byggas ut eller som har
behov av upprustning. I uppdraget ingår att samråda med
ungdomsrådet.
Verksamhetsberättelse 2009
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Rapporten redovisades till stadsdelsnämnden den 27 augusti 2009.

Utvärdera
vilka
effekter
de
om/nyorganiserade
mottagningsenheten fått för mottagningsverksamheten.
Verksamhetsberättelse 2009
Ärendet har redovisats och godkänts av stadsdelsnämnden vid sammanträde den 27 augusti
2009.
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Bilagor C, Projekt
Redovisning av pågående projekt och resultat för 2009
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Införande av SchemOS inom omsorgen om äldre och
funktionsnedsatta i Skärholmens sdf
Verksamhetsberättelse 2009:
Arbete pågår med införande av Schemos. Handdatorer är inköpta och två personer som ska
utbilda all personal förbereder sig för uppdraget.

Modell för hemlösas budget- och skuldrådgivning.
(Hyresrådgivning)
Bakgrund och nuläge
I Skärholmens bor ca 32 500 invånare som lever under olika livsvillkor. 24 % är under 18 år
och 17 % är utländska medborgare. I Skärholmen är en hög andel av befolkningen arbetslös
och förvärvsfrekvensen ligger på 59,9 %. Förvärvsfrekvensen har minskat sedan 2002.
Ohälsotalet är högt i Skärholmen med 45,7 % sjukdagar per person och år.
Sammanfattningsvis utgör de socioekonomiska faktorerna en hög risk för invånarna att hamna
i utanförskap och/eller hemlöshet. Vi har idag en person som arbetar traditionellt med budgetoch skuldrådgivning. Skuldrådgivarnas egen bedömning är att en budget - och skuldrådgivare
behövs per 30-tusen innevånare. Vår bedömning är att vi behöver utveckla funktionen då
stora grupper av befolkningen och personer med stora behov behöver samordnade och
avpassade insatser. Vi har också många familjer som bor inneboende eller olagligt i
andrahand, och som behöver stöd i att finna ett lagligt boende innan de blir avhysta.
Beskrivning av projektet
Skärholmens befolkning har behov av en budget- och skuldrådgivare, och den idag anställda
skuldrådgivaren arbetar traditionellt mot befolkningen.
Projektet är tänkt att samla upp generell information, samordna insatser och särskilt arbeta
med hemlösa personer eller familjer som riskerar en avhysning.
Verksamhetsberättelse 2009:
De nämnder som beviljats medel för projekt mot hemlöshet, boendestöd,
budget/skuldrådgivning ska i VB redovisa en nulägesbeskrivning som underlag till
fortsatt projekt:
- Vad har genomförts under året
- Vilken/a effekter har projektet haft hitintills/under året
- Vilka av de förväntade resultaten har uppnåtts
- Är projektet av sådan karaktär att det bör ingå i ordinarie verksamhet
- Anges vilka resurser/kostnader projektet haft under året:
o Projektets totala beviljade medel, kostnaderna fördelade enligt följande:
o Kostnad för externa konsulter
o Kostnad för köp av datorer/inventarier
o Övriga kostnader
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o Kostnader för personal (ange roll/ansvar, antal timmar/vecka, vilka
perioder de arbetat samt kostnad/person)
Nulägesbeskrivning till Verksamhetsberättelsen 2009
Skärholmens stadsdelsförvaltning har sedan 2009-09-07 ett projekt med en hyresrådgivare.
Hyresrådgivarens uppdrag är att arbeta aktivt för att förebygga hemlöshet och stödja personer
som är hemlösa med rådgivning och stöd i att försöka hitta en mer permanent boendelösning.
Hyresrådgivaren kan ge privatekonomisk rådgivning samt hjälpa till med att söka fonder som
kan leda till en mer varaktigt stabil ekonomisk situation. Hyresrådgivaren fyller även en
funktion i att vara en kontaktperson som hyresvärdarna kan vända sig till för rådfrågning
gällande hyresgäster som kan ha behov av insatser från socialtjänsten. Hyresrådgivarens
kontakt med hyresgästerna är avsedd att vara av kortvarig karaktär. Hyresrådgivaren
samarbetar med och lotsar vid behov människor vidare till rätt enhet inom
stadsdelsförvaltningen. Hyresrådgivaren kan i samråd med budget- och skuldrådgivare boka
in personer för konsultationssamtal hos denne för att hitta lösningar för skuldproblem.
Hyresrådgivaren arbetar aktivt med personer där det inte finns barn med i hushållet, detta då
Mottagningsenheten i Skärholmens stadsdelsförvaltning har upparbetade rutiner för hushåll
med hyresrelaterad problematik där det finns barn med i hushållet.
När underrättelse från hyresvärd gällande hyresgäst inkommer till socialnämnden kontaktar
hyresrådgivaren hyresgästen via brev och informera om hyresrådgivarens funktion. I ärende
gällande hyresskulder, följer hyresrådgivaren upp huruvida hyresgästerna reglerat skulden en
vecka efter att det första brevet skickats, detta oavsett om hyresgästen själv meddelat
hyresrådgivaren att skulden reglerats eller inte. Om hyresskulden inte reglerats skickas ett nytt
brev och har hyresgästen därefter inte reglerat hyresskulden och inte är avhörd görs ett
hembesök.
De personer som hyresrådgivaren har varit i kontakt med har hänvisats vidare till enheten för
ekonomiskt bistånd, vuxenenheten, bostödsenheten, socialpsykiatrin, enheten för omsorg om
äldre och funktionshindrade samt budget- och skuldrådgivare. Gensvaret från hyresgästerna
har varit övervägande positiv gällande framförallt att de i kontakten med hyresrådgivaren kan
få lämplig information, rådgivning och stöd i att försöka hitta lösningar och stöd i att komma i
kontakt med rätt enhet.
Under perioden 2009-10-01-2009-12-15 har det inkommit 44 meddelanden från hyresvärdar
gällande hyresgäster i hushåll utan barn. 33 av dessa har avsett hyresskulder, två har avsett
sena hyresinbetalningar och sex har avsett vanvård, två meddelanden har avsett störningar och
ett meddelande har avsett en avhysning. Av dessa ärenden har hyresrådgivaren haft personlig
kontakt med 10 personer gällande hyresskulder, två personer gällande sena
hyresinbetalningar, fem personer gällande vanvård. Till nio personer har hyresrådgivaren
gjort hembesök i uppsökande syfte.
Hyresrådgivaren har i samarbete med handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd haft
kontakt med fyra personer som haft hyresskulder, en person gällande störningar, en person
som haft sena hyresinbetalningar, en person gällande vanvård samt en person som är hemlös.
Mottagningsenhetens samt budget- och skuldrådgivare och en diakon i Svenska kyrkan har
hänvisat sju personer till hyresrådgivaren som varit i behov av rådgivning gällande sin
nuvarande bostadssituation.
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De kommunala hyresvärdarna Svenska Bostäder och Stockholmshem, som har ett
hyreshusbestånd i stadsdelen, är informerad om att hyresrådgivaren finns. De kontaktar
hyresrådgivaren vid behov i ärenden gällande tillexempel vanvård och vid dessa bokas
gemensamma hembesök. Responsen har hittills varit positivt då det underlättar för
hyresvärdarna att kommunicera med stadsdelsförvaltningen eftersom det finns en
kontaktperson de kan vända sig till i stadsdelen. Under 2010 är det planerat att försöka utöka
samarbetet med först och främst andra större hyresvärdar i Skärholmens stadsdelsförvaltning,
för att informera dessa hyresvärdar om hyresrådgivarens funktion, få upplysningar om
hyresvärdarnas behov och med förhoppningar om att utöka samarbetet. Ett utökat samarbete
kan leda till tidigare indikationer, såsom sena hyresinbetalningar, gällande hyresgäster som
kan vara i behov av insatser från stadsdelsförvaltningen samt leda till att förhindra att
hyresskulderna blir omfattande. Hyresrådgivaren undersöker även möjligheten för att i
samarbete med andra kunna arbeta förebyggande.
Bokförda kostnader för projektet Hyresrådgivning, hemlösa
Leverantörsnamn
Efg Kontorsmöbler AB
Dell Computer AB
Bokningsbolaget Marcel Media AB
Bokningsbolaget Marcel Media AB
Botkyrka Kommun
Stockholms Tolkförmedling
IQPC
Aktiv Miljö i Stockholm
Mobyson Business Solutions AB
Tieto Sweden AB

Period
200909
200909
200911
200911
200911
200911
200911
200909
200908
200911
200911
200910
200909
200911
200910
200909
200910
200910

Text

001TIETOTEL-0761224845
LISA 11 3 LISA-LÖN
LISA 10 3 LISA-LÖN
LISA 09 3 LISA-LÖN
LISA 11 3 LISA-LÖN
LISA 10 3 LISA-LÖN
LISA 09 3 LISA-LÖN
LISA 12 3 LISA-LÖN uppskattad
LISA 12 3 LISA-LÖN uppskattad

091119
091020
090921
091119
091020
090921

Tilkommer
löner (Roger, Lena etc. enligt proj plan)
lokal

Belopp
3 938,30
7 648,00
500,00
500,00
387,25
320,00
5 995,00
16 942,34
3 867,57
6,33
11 284,00
11 284,00
9 027,20
26 000,00
26 000,00
20 800,00
26 000,00
11 284,00
181
783,99

26 166,67
3 333,33
29 500,00

Totalt
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211
283,99

Projekt för sänkt sjukfrånvaro, och aktiv rehabilitering för långtidssjuka

Samtliga nämnder som under 2009 fått medel för att delfinansiera projekt för sänkt
sjukfrånvaro ska bifoga en projektredovisning i VB. Den ska innehålla:
- Genomförda insatser under 2009
- Beskrivning av hur väl projektet har uppfyllt uppsatta projekt- och effektmål
- Beskrivning av insatser som:
- Sänkt sjukfrånvaro på kort sikt
- Bedömning över effekter på lång sikt.

Verksamhetsberättelse 2009
Bakgrund

Långtidssjukfrånvaron i Skärholmen är hög. I de grupper där många medarbetare
arbetar gäller det särskilt befattningarna vårdbiträde och undersköterska samt
barnskötare och förskollärare. Projektet innehåller både förebyggande insatser mot
nya långtidssjukskrivningar och att få sjukskrivna medarbetare inom i första hand
verksamheterna Förskola och Omsorgen om Äldre tillbaka i arbete/komma till ett
avslut enligt Stadens rehabprocess och Försäkringskassans rehabkedja.
Projektet riktar sig till ett antal arbetsenheter som har hög sjukfrånvaro men har
också en allmän utgångspunkt som omfattar hela Skärholmen.
Syftet med Skärholmens stadsdelsförvaltnings projekt för långtidssjuka är att utbilda
chefer i Stockholms stads rehabprocess och genom projektets olika aktiviteter få ett
lärande kring hur Skärholmens stadsdelsförvaltning framöver ska arbeta med
rehabilitering. Projektet syftar också till att bidra till att sjukfrånvaron totalt minskar

Mål med projektet är när det avslutas 10-03-31

-att ha kommit till avslut med 9 av de 15 långtidssjukskrivna som ingått i projektet
-de medarbetare där avslut ännu inte uppnåtts ska ha en pågående plan för avslut
av sjukskrivningen

Avslutskriterier:

Återgång i hel eller deltidsarbete hos nuvarande arbetsgivare utan stöd, ej
sjukskriven resterande tid
Återgång i hel eller deltidsarbete hos nuvarande arbetsgivare med stöd, ej
sjukskriven resterande tid
Återgå i hel eller deltidsarbete hos annan arbetsgivare
Varaktig sjukersättning
Ärendet tas över av Skärholmens sdf
Målet beräknas uppnås.

Effektmål är att

-tydliga processer kring arbetet med sjukskrivna medarbetare skapas
-arbetsgivarens och medarbetarens ansvar i rehabiliteringsarbetet tydliggörs
-antalet långtidssjukskrivna minskar

81

Insatser i projektet:
Rehabsamordning av 15 långtidssjukskrivna medarbetare vid fyra arbetsenheter. En

beteendevetare vid Previa har varit samordnare och kontaktperson för de 15
sjukskrivna medarbetarna.
Chefscoachning av berörda chefer (8st). Sex tillfällen för de berörda cheferna var
inplanerade under hela projektperioden. Allteftersom de berörda 15 deltagarna kom
till ett avslut upphörde behovet för några av cheferna och de inbokade tiderna har
tagits i anspråk av de chefer som hade fortsatt behov.
Utbildning av samtliga chefer i Skärholmen i rehabprocessen, bl a arbetsgivarens roll
och ansvar i rehabprocessen, rehabiliteringskedjans praktiska konsekvenser för
medarbetare och arbetsgivare, rehabiliteringsmetodik, framgångsfaktorer för det
goda arbetet, tidiga signaler på ohälsa och verktyg för att upptäcka dem,
sjukskrivningskonsekvenser för individ, grupp och organisation, organisationens
rehabiliteringspolitik.
Tjänsten Frisk- och sjukanmälan genom Medhelp för de tre förskoleenheterna.
Tjänsten har uppskattats av alla berörda, chefer, medarbetare och fackliga
organisationer. Tjänsten har satt fokus på hälsa, bl a har sjukvårdsrådgivning ingått i
tjänsten.

Sänkt sjukfrånvaro på kort sikt:

Sjukfrånvaron har minskat från 12,3% till 9,8%
Sjukfrånvaroperioderna har blivit kortare inom förskolan.

Bedömning av effekter på lång sikt

Ett tydligt arbetssätt vad gäller rehabilitering har implementerats i organisationen.
Detta kommer att ha betydande effekt på lång sikt.
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Bilaga C, Projekt Söderortsvisionen
Medborgardialog i Skärholmen
En medborgardialog inom ramen för Söderortsvisionen, där Skärholmen och andra stadsdelar
i Söderort ingår, genomfördes under hösten 2009.
Medborgardialogen planerades och genomfördes i samarbete med stadens projektledare.
Medborgarmöten hölls i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.
På 2:aHemmet(Ungdomens Hus) hölls ett möten för ungdomar och ett Framtidscafé.
Antalet deltagare varierade. Mötet för ungdomar var särskilt välbesökt: ca 50 ungdomar
deltog.
Stadens projektledare gav också information på Chefsforum till alla chefer i förvaltningen.
Syftet var att få medborgares och andra aktörers mening om varför det är det bra att bo i
Söderort, vilka de största utmaningarna är och vad som är viktigast att förändra i Söderort.
Sammanfattning av synpunkter och förslag från alla stadsdelar i Söderort visar att det bland
invånarna finns en positiv bild av att Söderort har bra kommunikationer, grönområden och
friluftsliv samt förortsliv, shopping och köpcentrum och attraktiva bostadsområden. Söderorts
största fördel och tillgång enligt invånarna är dess läge. Det är nära till allt.
Största utmaningar upplever man vara integration och segregation samt otrygghet. De
åtgärder man främst vill att det satsas på berör trygghet, förskola och skola. Även satsning på
renhållning och belysning samt kollektivtrafik och natur kommer högt på prioriteringslistan.
Nästan samtliga intervjuade menar att det är viktigt att skapa utrymme för fler företag och
arbetsplatser i Söderort. I bostadsexploateringsfrågan går uppfattningarna mer isär bland
invånarna och undersökningsresultaten är svårare att tolka. Mer finns att läsa på
www.stockholm.se/soderort.
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BILAGOR
till

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, 2009
SKÄRHOLMENS STADSDELSNÄMND
Tabellbilagor ekonomi
Nämndens budget och bokslut 2009, totalt
Budget och bokslut per verksamhetsområde
Resultatenheter
Ombudgeteringar,drift
Ombudgeteringar, investeringar
Stimulansbidrag, socialpsykiatri
Stimulansbidrag, äldreomsorg
Stimulansbidrag, funktionshindrade
Stimulansbidrag, förskola
Kontantfinansierade åtgärder
Vårdnadsbidrag
Externa projekt
Feriearbeten för ungdomar
Externa projekt
Uppföljning rehab
Domar och ej verkställda beslut
Investeringar, netto
Investeringar, utgifter
Investeringar, inkomster
Finansiell leasing
Stora projekt, ej investeringar
KÖV
KS-beslut om budget

1.1
1.2 (a, b, c)
1.3
1.4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1.21
1:22
1:23

Årsbokslut

2:1
________________________
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Bilaga 2:1
Skärholmens Stadsdelsförvaltning (724)
Handläggare: Birgit Andersson
ÅRSBOKSLUT 2009
KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNINGEN
Bakgrund
Redovisningen ska ske med iakttagande av god redovisningssed. Detta innebär bl.a. att
utgifter och inkomster ska periodiseras till rätt räkenskapsperiod för att ge ett rättvisande
resultat för verksamheten. Utgifter och inkomster kan med hjälp av interimsbokföring
periodiseras. Fordringar äldre än två månader betraktas som osäkra och blir föremål för
indirekt avskrivning genom att de förs till ett värdeminskningskonto.
Balansräkningen visar förvaltningens ställning per den 31 december 2009.
Konto 1512 Kundfordringar
Utestående fordringar avseende kundfordringar har jämfört med årsbokslut år 2008 ökat
med 1 170 240 kr till 8 752 702 kr.
Konto 1542 Interna fordringar
Utestående fordringar avseende stadsinterna fordringar uppgår till 2 050 305 kr, en
minskning med 1 167 817 kr.
Konto 1592 + 1692 Värdeminskningskonto, osäkra fordringar
Värdeminskningskonto osäkra fordringar uppgår till 1 049 096 kr, en minskning med 353
293 kr. Nedskrivning av fordringar med förfallodag t.o.m. 2008-12-31, skedde i december
med 840 960,16 kr. Ett fall med avskrivning skedde med 93 027 kr.
Konto 161x+1668 Fordringar hos anställda
Utestående fordringar för konto 1612 löneförskott, 1616 felaktigt utbetald lön till personal
samt 1617 SL-kort har jämfört med årsbokslut år 2008 minskat från -29 929 kr till 4 790
kr. Den största minskningen gäller felaktigt utbetald lön till personal. Även 1668
fakturerad lönefordran har minskat sedan 2008.
Konto 165x Fordringar hos staten och EU
Konto 1651 fordringar hos staten uppgår till 20 933 864 kr och avser generalschablonen
och för statsbidrag för flyktingar för december. Beloppet är en minskning med 11 201 641
kr jämfört med årsbokslut 2008 ety större del av statsbidraget skall fördelas ut till övriga
förvaltningar från och med i år.
Konto 171x Förutbetalda kostnader
Konto 171x förutbetalda kostnader på 19 861 800 kr, avser kostnader, främst hyror, som
har bokförts före den 31 december men som verksamhetsmässigt ska belasta år 2010, en
ökning med 1 453 671 kr jämfört med årsbokslut 2008.
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Konto 175x Upplupna intäkter
Konto 1759 upplupna intäkter på 1 259 617 kr, avser intäkter som ännu ej inkommit men
verksamhetsmässigt tillhör år 2009. Den största posten är vårdnadsbidraget.
Konto 191x Förskottskassa
Stadsdelsnämndens förskottskassa uppgår till 400 000 kr.
Nytt från i år är att konto 1911 endast skall uppta summan av utlämnade
underförskottskassor, vilket för de 37 st. förvaltningen har är 104 000 kr. Antalet
förskottskassor har jämfört med årsbokslut 2008 minskat med 11 st. till ett belopp på
12 000 kr.
Konto 248x Förskott från kund
Konto 2482 Förskott från kund och konto 2489 Förskott från kund (ADBOM) har ökat från
4 890 kr till 67 220 kr jämfört med årsbokslut 2008.
Konto 249x Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
Konto 249x har minskat jämfört med årsbokslut år 2008. Minskningen beror till största
delen på att inga boutredningsmedel finns att bokföra.
Innestående egna medel, konto 2494 har minskat med 10 558 kr till 49 117,24 kr.
Konto 25xx Leverantörsskulder
Konto 251X externa leverantörsskulder, har ökat med 812 476 till 30 693 726 kr jämfört
med årsbokslut 2008.
Konto 2542 interna leverantörsskulder, har ökat från 8 815 888 i årsbokslut 2008 till 9 600
946 kr, en ökning med 785 058 kr.
Konto 289x Övriga kortfristiga skulder
Konto 2891 Övriga kortfrisiga skulder och konto 2892 statsbidrag asylsökande skolbarn har
minskat med 1 478 914 kr till 7 992 182 sedan årsbokslut 2008.
Konto 29xx Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Konto 2911 upplupna löner och konto 2931 beräknade upplupna sociala avgifter har
minskat med 1 577 661 kr till 7 219 845 kr. Flera verksamheter har under året lagts ut på
entreprenad med färre anställda som följd.
Konto 2951, 2952 och 2959, förutbetalda intäkter, har ökat sedan föregående år med 5 303
379 kr till 10 826 508 kr. Ökningen avser främst nya projektmedel inom äldreomsorgen
och extra statsbidrag för flyktingar.
Konto 2991 upplupna kostnader, har ökat från 13 229 869 till 13 371 806 kr, en ökning
jämfört med föregående år med 141 937 kr.
Konto 2999 övriga interimsskulder på 565 190 kr avser avstämning av LASS-ersättning
där för hög intäkt har erhållits. Återbetalning sker i januari 2010.

------------------------------------------------------------------------
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Analys av balansräkningen årsbokslut 2009
Kundfordringar (konto 15xx)
Kundfordringarna har ökat från 9,5 mkr 2008 till 9,8 mkr 2009. Förändringen beror i
huvudsak på minskat värde på konto värdereglering. Nedskrivning av fordringar har skett med
840 960,16 kr.
Fodringar hos staten (konto 1651)
Fordran har minskat med 11,2 mkr från 32,1 mkr i årsbokslut 2008 till 20,9 mkr.
Minskningen beror på att en större del av statsbidraget skall fördelas ut till övriga
förvaltningar från och med i år.
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)
Förutbetalda kostnader främst avseende hyror och övriga interimsfordringar har ökat med 2,3
mkr till 21,1 mkr jämfört med 18,8 mkr i årsbokslut 2008.
Förskottskassa (konto 191x)
Stadsdelsnämndens förskottskassa uppgår till 400 000 kr.
Nytt från i år är att konto 1911 endast skall uppta summan av utlämnade
underförskottskassor, vilket för de 37 st. förvaltningen har är 104 000 kr.
Leverantörsskulder (konto 25xx)
Leverantörsskulderna uppgår till 40,3 mkr vid tertialbokslutet vilket är 1,6 mkr mer än
föregående år.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 3,8 mkr. Ökningen beror till
största delen på nya projektmedel inom äldreomsorgen och extra statsbidrag för flyktingar.
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