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Sammanfattande analys
Bedömningen är att förvaltningens arbete under året har bidragit till att uppnå
kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Förvaltningen redovisar ett överskott om 1,2 mnkr
efter resultatöverföringar. Förvaltningen för över 1,2 mnkr från årets resultat till 2018 års
resultatfond.
Nedan beskrivs sammanfattningsvis hur Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har bidragit
till de fyra inriktningsmålen.
Ett Stockholm som håller samman
Föräldrarnas nöjdhet med förskolan har återigen ökat sedan föregående år, särskilt inom
området Utveckling och lärande. Även inskrivningsgraden har ökat i stadsdelsområdet och
uppgick för 2017 till 94 procent. För att bidra till kunskapsutvecklingen initierades en särskild
satsning på Natur och Teknik för Alla (NTA), i samverkan mellan skolor och förskolor, som
en del av det Lokala Utvecklingsprogrammet (LUP).
Genom förvaltningens samlade insatser har andelen avslutade ärenden enligt plan när det
gäller missbruk och beroende ökat kraftigt, till 64,2 procent jämfört med 39,3 året innan.
Arbetet med att motivera unga vuxna i åldern 20-29 år inom socialpsykiatrin till att ordna
egen sysselsättning har lett till att sysselsättningsgraden i denna målgrupp har ökat från 62
procent föregående år till 79 procent 2017.
För att nå fler ungdomar som lider av psykisk ohälsa har förvaltningen satsat på att sprida
information om vart de kan vända sig. Antalet ungdomar som besöker ungdomsmottagningen
mer än en gång ökade markant under året. Genom lokala samverkansgrupper i LUP:s
prioriterade områden (Hässelby gård, Grimsta, Smedshagen) där rektorer, skolkuratorer,
fältassistenter, fritidsledare, skolsocioenomer och föräldrarådgivare ingår, har antalet
samordnade individuella planer (SIP) för barn och unga ökat.
Invånarna i vissa stadsdelar, främst Hässelby gård, upplever fortsatt en otrygghet i sina
områden. Förvaltningen har genomfört en mängd satsningar och aktiviteter för att höja
upplevelsen av trygghet. Bland annat arrangerades för andra året i rad "Sommar på Torget" på
Hässelby torg i samverkan med civilsamhället. Utifrån medborgardialoger har upprustning av
Solursparken i Vällingby påbörjats och trygghetsvandringar har genomförts utifrån de
prioriterade områden i LUP i samverkan med polis, trafikkontoret och
fastighetsägarföreningen.
För att öka utbudet av mötesplatser för stadsdelsområdets äldre invånare öppnades
förvaltningens första aktivitetscenter, Fästmansoffan i Nälsta, under hösten 2017 som har varit
välbesökt. Det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet har resulterat i en ökning av
andel nöjda med sin äldreomsorg. Utfallet blev 84 procent 2017, att jämföra med 74 procent
året innan.
Ett klimatsmart Stockholm
Förvaltningen har fortsatt arbetet med att energieffektivisera verksamheten, bland annat
genom utbyte av utomhusbelysning till LED-belysning på ett flertal ställen. Verksamheterna
väljer i allt större utsträckning elcyklar för sina resor i tjänsten och förvaltningen har köpt in
ytterligare 20 stycken. Arbetet i enlighet med kemikaliecentrums framtagna "Vägledning för
kemikaliesmart förskola" har genomförts enligt plan.
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Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Bedömningen görs att det ekonomiska resultatet vid årets slut är i balans efter åtgärder och
resultatdispositioner med ett överskott om 1,2 mnkr, vilket motsvarar 0,01 procent av
nämndens budget. Äldreomsorgen, delar av Individ- och familjeomsorgen samt
beställarverksamheten inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar de
största underskotten. Förvaltningen har fortsatt utveckla arbetet med nämndens interna
kontroll med utbildningar och öppna hus för att stödja och hjälpa enhetschefer med flera i
arbetet.
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska, särskilt i åldersgruppen 19-24 år.
Positivt är också att antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd återigen har
minskat.
För att ännu fler personer ska bli självförsörjande erbjuds fler som står långt ifrån
arbetsmarknaden arbetsträning och arbetslivsinriktad rehabilitering vid förvaltningens egen
verksamhet för arbetsträning, Arbetsforum.
Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Satsningarna på att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron har givit resultat och bidragit
till att sjukfrånvaron sjunkit från 8,3 procent 2016 till 7,9 procent i år. Personalomsättningen
inom socialtjänstverksamheterna har minskat från 31 procent föregående år till knappt 19
procent 2017, vilket delvis bedöms vara ett resultat av genomförandet av handlingsplanen för
att förbättra arbetssituationen inom dessa verksamheter.
Under året har arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten fördjupats och förstärkts.
Alla verksamheter har haft i uppdrag att identifiera minst en jämställdhetsutmaning och hur de
arbetar med dessa.
Barnperspektivet och barnkonsekvensanalyser har ingått i många verksamhetsområdens
dagliga arbete, bland annat beaktas barnperspektivet i alla beslut som rör hyres- och elskulder
samt tillfälliga boenden.
Under året anordnade förvaltningen, i nära samverkan med Brottsofferjouren,
Polismyndigheten med flera, en vecka med fokus på det våldsförebyggande arbete för
invånare och medarbetare. I samverkan med utbildningsförvaltningen har beslut fattats om att
påbörja ett våldspreventivt arbete i grundskolorna i de prioriterade områdena i LUP.
För att skapa trygghet för personer med funktionsnedsättning har stadens bemötandeguide
implementerats och nöjdheten med personalens bemötande har ökat från 86 procent 2016 till
94 procent i år.
Förvaltningen har genomfört ett antal medborgardialoger under året, och medborgarkontoren
har varit välbesökta.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
Förvaltningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Sex av
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet nås helt och ett nås delvis. Hur
förvaltningen har bidragit till inriktningsmålet sammanfattas nedan och beskrivs närmare
under respektive mål för verksamhetsområdet. Bedömning av måluppfyllelse och eventuella
avvikelser redovisas under respektive mål, indikator och aktivitet.

















Flickors och pojkars språkliga och kommunikativa förmåga har utvecklats, bland
annat genom att arbeta aktivt med att läsa böcker, använda läsplattor, lek och skapande
verksamhet i förskolan.
En särskild satsning på NTA (Natur och Teknik för Alla) har initierats i ett
samverkansprojekt mellan förskolor och skolor för att tidigt höja barnens/elevernas
kunskap inom området.
Närvaron eller måluppfyllelsen har ökat hos barnen som deltagit i pilotprojektet PPSS
(Skola och Socialtjänst i Samverkan).
Läxhjälp har erbjudits för barn och ungdomar i stadsdelsområdet på
medborgarkontor/Bibblerian, fritidsgårdar och parklekar.
Det sociala investeringsprojektet "Fritid för framtid", som bland annat omfattar ett
mentorprogram för ensamkommande barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år, har
startat under året.
Personer som vill lämna en kriminell livsstil har erbjudits stöd genom Sociala
insatsgruppen (SIG).
Det vräkningsförebyggande arbetet har förstärkts bland annat genom uppsökande
arbete och hembesök i nära samarbete med förvaltningens olika verksamhetsområden.
För att stödja anhöriga, särskilt till målgruppen unga vuxna där behovet är stort, har
stadens program för anhörigstöd implementerats under året.
För att nå fler ungdomar som lider av psykisk ohälsa har förvaltningen utvecklat och
spridit information på ungdomarnas arenor såsom skolor, fritidsgårdar,
idrottsevenemang, ungdomsevent och offentliga miljöer.
En handlingsplan mot våldsbejakande extremism har tagits fram och medarbetare har
deltagit i stadens utbildningar inom våldsbejakande extremism.
Upprustning av två parklekar genomfördes under året.
Tre projekt i Hässelby-Välingby ingår i det stadsövergripande projektet ”Grönare
stockholm".
Trygghetsvandringar genomfördes under året utifrån prioriterade områden i LUP, i
samverkan med polis, trafikkontoret och fastighetsägarföreningen.
I syfte att minska den upplevda otryggheten på Hässelby torg genomfördes "Sommar
på torget” i samverkan med civilsamhället.
Samverkan med civilsamhället möjliggjorde ett brett och kostnadsfritt utbud av
aktiviteter och under sommaren har barn och unga i ålder 6-15 år deltagit i
sommarlovsaktiviteter och dagkollon.
Alla förskolor fortsätter att arbeta enligt ”Kultur i ögonhöjd”, stadens styrdokument
stockholm.se
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för kultur i förskolan. Barnen får möta kultur både på den egna förskolan och i andra
miljöer såsom bibliotek och muséer.
En workshop arrangerades under hösten för medarbetare och kulturombud med fokus
på kultur som verktyg för att skapa meningsfulla möten.
Förvaltningen öppnade under hösten 2017 ett första aktivitetscenter för äldre,
Fästmanssoffan i Nälsta.
Under året har stödet till anhöriga förstärkts genom att flera anhörigcirklar startat både
i Hässelby och i Vällingby.
Alla medarbetare på förvaltningens vård- och omsorgsboenden har genomgått
utbildning gällande mat och måltidsmiljö.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att målen för sju av
kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls helt och målen för tre indikatorer uppfylls delvis,
att tre av sex av kommunfullmäktiges aktiviteter genomförs enligt plan, samt att tillhörande
nämndmål bedöms nås under året.
Lärande i förskolan
Flickor och pojkar i förskolan utvecklar sin språkliga och kommunikativa förmåga bland
annat genom att personalen arbetar aktivt med att läsa böcker, använda lärplattor samt delta i
barnens lek och skapande verksamhet. Genom samarbete med bibliotek och medioteket har
förskolorna tillgång till böcker på flera språk, vilket har gynnat flerspråkiga barn som fått
ökad tillgänglighet till sagor och kortfilmer på det egna modersmålet. Vårdnadshavare har
involverats mer i språkutvecklingen, exempelvis genom möjligheten att låna hem litteratur i
form av bokpåsar. Inom ramen för LUP initierades en särskild satsning på NTA (Natur och
Teknik för Alla) i ett samverkansprojekt mellan förskolor och skolor, i syfte att tidigt bidra till
barnens/elevernas kunskapsutveckling inom området. Det finns 66 utbildade NTA-handledare
på de 13 projektförskolorna som deltar och planen är att det ska utbildas fler. Dessa
handledare använder färdigställda experimentlådor inom ämnena luft, vatten, ljud samt ljus
som ger barnen möjligheter att ställa hypoteser och prova sig fram genom olika experiment.
Barnen har också regelbundet besökt NTA-studion på Förskolan Blomsterkungen i Hässelby
Villastad vilket ytterligare fördjupat arbetet med olika naturvetenskapliga fenomen
Vårdnadshavarnas nöjdhet samt Inskrivningsgrad har ökat
Andelen nöjda vårdnadshavare i Hässelby-Vällingby har ökat från 83 procent 2016 till 86
procent 2017, vilket dock inte räcker ända fram till årsmålet om 87 procent. Resultaten har
ökat särskilt inom området Utveckling och lärande. Resultat och svarsfrekvens skiljer sig
mellan olika förskolor och något mellan vårdnadshavare till pojkar respektive flickor.
Skillnaderna har dock minskat sedan föregående år, vilket bland annat är ett resultat av det
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strukturerade arbete förvaltningen bedriver för att öka likvärdigheten mellan förskolorna och
höja måluppfyllelsen. Förvaltningen arbetar systematiskt med att öka vårdnadshavarnas
kunskaper om förskolans syfte och uppdrag samt deras delaktighet och inflytande. Bland
annat har de bjudits in till föräldrasammankomster i form av exempelvis vernissage och
workshops där vårdnadshavarna får prova på barnens aktiviteter.
Inskrivningsgraden i förskolan har ökat till 94,9 procent (barn 2-5 år) och förvaltningen
bedömer det som ett resultat av de insatser som genomförts. Barnomsorgsgarantin har
uppfyllts under perioden. Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds och under året har 12
barn omfattats av sådant beslut.
Ett gott exempel från stadsdelsförvaltningens förskoleverksamhet är Björnboda-Sörgårdens
förskolor som vann stadens kvalitetsutmärkelse, ett årligt pris för att uppmärksamma och
belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Särskilt utmärkande för vinnarna är
deras systematiska kvalitetsarbete där stor vikt läggs på det kollegiala lärandet där alla
medarbetare vet att de är betydelsefulla för verksamheten. En tydlig struktur och organisation
som bygger på delaktighet, ansvarstagande, respekt, trygghet och glädje för både barn och
medarbetare.
Tidigt stöd för att öka kunskapsmålen

Närvaron eller måluppfyllelsen har ökat hos barnen som deltagit i pilotprojektet PPSS (Skola
och Socialtjänst i Samverkan). Målgruppen för projektet är barn i årskurs 4-9 med frånvaro
över 15 procent. Vid inskrivning i PPSS har dessa barn fått sin skol- och hemsituation
kartlagd och givits ett individuellt anpassat stöd. Under året har totalt 23 barn (14 pojkar och 9
flickor) deltagit från Hässelbygårdskolan, Grimstaskolan och Smedshagskolan . Skolorna har
identifierat att fler pojkar riskerar att inte uppnå kunskapsmål och/eller närvaromål och därför
har fler pojkar än flickor ingått i målgruppen. Under året har 10 barn fått ökad närvaro med
20-30 procent och därmed kunnat avslutas, 3 barn har avslutats på grund av flytt eller behov
av andra åtgärder och 10 barn deltar fortfarande i projektet. Parallellt med barnets individuella
stöd har barnets vårdnadshavare erbjudits föräldrastöd, vilket har nyttjats av vårdnadshavarna
till sex elever.
Barn och ungdomar har under året erbjudits läxhjälp på medborgarkontor/Bibblerian,
fritidsgårdar och parklekar. Tillgängligheten av läxhjälpsutbudet och antalet barn och
ungdomar som deltagit i läxhjälp har varierat. I snitt har 25 ungdomar per vecka deltagit i
läxhjälpen på fritidsgårdar och parklek, majoriteten har varit pojkar. Totalt har 189 barn och
ungdomar (145 flickor, 44 pojkar) tagit emot läxhjälp på Bibblerian. Det är generellt fler
flickor än pojkar som besöker Bibblerian vilket bidrar till att andelen flickor som tar del av
läxhjälpen där blir högre. Under 2018 avser förvaltningen att marknadsföra läxhjälpsutbudet
på ett annat sätt i syfte att nå fler pojkar och en större målgrupp.
Mentorprogram för nyanlända
Arbetet med det sociala investeringsprojektet "Fritid för framtid" påbörjades under 2017,
vilket bland annat omfattar ett mentorprogram för ensamkommande barn och ungdomar i
åldrarna 10-18 år. Under hösten har en kartläggning samt utformning av programmet gjorts
för att kunna startas i början av 2018. Adepter kommer att utses och utifrån deras
yrkesaspirationer och intresseområden ska mentorer att rekryteras.
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel barn som lever i
familjer som har
ekonomiskt bistånd

2,9 %

3,5 %

3,5 %

3,1 %

VB 2017

Andel enheter som
genomför systematiskt
barnsäkerhetsarbete

100 %

100 %

100 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

Andel förskollärare av
totalt antal anställda
(Årsarbetare)

39 %

37,1 %

41 %

41 %

VB 2017

1%

37 %

Analys
Det råder stor brist på förskollärare i hela staden, vilket gör att rekryteringsmöjligheterna är begränsade. Andelen
förskollärare inom förvaltningen har trots detta ökat till 39 % ( 2016: 37,1 %). Förvaltningen fortsätter ta emot
förskollärarstudenter i förskolorna och erbjuder barnskötare att utbilda sig till förskollärare med bibehållen lön. I dagsläget är
det 13 personer som vidareutbildar sig till förskollärare. En rekryteringsdag har genomförts under våren för att locka
förskollärare till förvaltningens förskolor vilket kan ha bidragit till en ökning av andelen förskollärare. Ytterligare en
rekryteringsdag med fokus på studenter är planerad till februari 2018.
Andel förskollärare som
genomgått
kompetensutveckling
inom
genuspedagogik/normkriti
k

14,6 %

Andel nöjda föräldrar

86 %

2%

12,6 %

6,5 %

10 %

Öka

2017

83 %

87 %

87 %

2017

Analys
Nöjdheten har ökat från 83 % föregående år till 86 % och därmed nästan nått stadens mål på 87 %. Resultaten har ökat
inom samtliga frågeområden och särskilt inom området utveckling och lärande. Samtliga förskolor som inte når KF:s mål för
andel nöjda föräldrar har tagit fram handlingsplaner.
Antal barn per grupp

15,3
barn/avd.

15,3
barn/avd.

16

16

VB 2017

Antal förskolebarn per
anställd (årsarbetare)

4,4 st

4,6 st

4,9

4,9

VB 2017

Inskrivningsgraden i
förskoleverksamheten

94,9 %

90 %

90 %

2017

Kvalitetsindikatorn Självvärdering utifrån
läroplansuppdraget

3,8

3,8

3,8

2017

Svarsfrekvens på
förskoleundersökningen

74 %

80 %

80 %

2017

3,6

Analys
Svarsfrekvensen på förskoleundersökningen har ökat till 74 % (72 % 2016) men når inte upp till årsmålet, 80 %. Förskolorna
har erbjudit vårdnadshavarna möjlighet att besvara förskoleundersökningen på förskolornas datorer i samband med lämning
och hämtning på förskolan vilket har bidragit till att svarsfrekvensen ökat, arbetet fortsätter med att öka måluppfyllelsen.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande riktlinjer för
förskoleplaneringen, med prioritering på nybyggnadsområden.
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska bistå
kommunstyrelsen i detta arbete.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
En plan för förskoleplaneringen med prioritering på nybyggnationsområden är upprättad av lokalavdelning i samverkan med
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

avdelningen för förskola.
Stadsdelsnämnderna ska, i samarbete med utbildningsnämnden
utveckla verksamhetsformer för att få fler barn i socioekonomiskt
utsatta områden att gå i förskolan
Analys
Förvaltningen har gjort en informationsfolder om förskolans verksamhet, "Välkommen till Hässelby-Vällingby förskolor", för
att få fler barn inskrivna i förskoleverksamheten. De öppna förskolorna, medborgarkontoret och socialtjänsten har informerat
och delat ut foldern till vårdnadshavare.
Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen,
arbetsmarknadsnämnden, samt de stadsdelsnämnder som lyfts
fram i riktlinjerna för det lokala utvecklingsarbetet, utveckla
samverkansformer med föräldrar och civilsamhälle runt grund- och
gymnasieskolor med högt socioekonomiskt index

2017-01-01

2017-12-31

Analys
Förvaltningen har initierat samverkan med grundskolorna i de prioriterade områden. Under året har flera samverkansmöten
hållits. Inom ramen för Fritid för framtid har en föreningssamordnare anställts för att ytterligare stärka samverkan med
civilsamhället.
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta
fram centrala riktlinjer för barnsäkerhet i stadens
förskoleverksamhet

2017-01-01

2017-12-31

Analys
De centrala riktlinjerna för barnsäkerhet i stadens förskolor är på remiss till stadsdelsförvaltningarna med svarstid fram till
den 30/3-18.
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
utreda hur konceptet med introduktionsförskolor kan utvecklas och
spridas till fler områden.

2017-01-01

2017-12-31

Analys
Förvaltningen har startat arbetet med att öppna en introduktionsförskola i ett prioriterat LUP-område.
Intropduktionsförskolan/Öppen förskola invigs under T1 2018.

Nämndmål:
Flickor och pojkar går i förskolan
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Flickor och pojkar som går i förskola ökar till 90 % (87 % 2015).
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ramöppettiderna på förskolan följs upp varje tertial.

2017-01-01

2017-12-31

Vårdnadshavare som vistas på förvaltningens parklekar, öppna
förskolor och mötesplatser informeras om förskoleverksamhetens
betydelse.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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Nämndmål:
Flickor och pojkar har stöd att uppnå behörighet till gymnasiet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Pilotprojektet mellan skola och individ- och familjeomsorgen fortsätter och utvecklar metoder
för att flickor och pojkar ska uppnå behörighet till gymnasiet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Femåringar erbjuds att träna vattenvana genom besök på
badhuset minst 2 gånger innan de börjar förskoleklass i de
prioriterade områdena.

2017-01-01

2017-06-30

Flickor och pojkar erbjuds organiserad läxhjälp i de prioriterade
områdena.

2017-01-01

2017-12-31

I samverkan med idrottsförvaltningen erbjuds flickor och pojkar
vattenvana och simundervisning.

2017-01-01

2017-12-31

I samverkan med kulturförvaltningen ges de äldre förskolebarnen i
de prioriterande områden en bok i syfte att stimulera läsning.

2017-01-01

2017-12-31

I samverkan med utbildningsförvaltningen fortsätter
samverkansprojektet för ungdomar med hög frånvaro och låg
måluppfyllelse i Hässelby Gårdsskolan och Grimstaskolan.

2017-01-01

2017-12-31

I samverkan med utbildningsförvaltningen utreds
mentorskapsverksamhet för nyanlända.

2017-01-01

2017-12-31

Medborgarkontoret i Smedshagen samlokaliseras med Hässelby
villastads bibliotek.

2017-01-01

2017-08-31

Avvikelse

Nämndmål:
Flickor och pojkar utvecklas genom lek och lärande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Totala andelen nöjda föräldrar avseende utveckling och lärande ökar till 81 % (80 % 2016)
(Resultatet är inte uppdelat på flickor och pojkar i förskoleundersökningen).
Totala andel nöjda föräldrar avseende Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla
sitt språk ökar till 82 % (81 % 2016).
Andel nöjda föräldrar till flickor avseende Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sitt språk ökar till 82 % (81 % 2016).
Andel nöjda föräldrar till pojkar avseende Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sitt språk ökar till 82 % (81 % 2016).
Totala andelen nöjda föräldrar avseende Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla
sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen ökar till 83% (82% 2016).
Andel nöjda föräldrar till flickor avseende Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen ökar till 83% (82% 2016).
Andel nöjda föräldrar till pojkar avseende Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
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utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen ökar eller uppgår minst till 83% (83%
2016).
Indikator
Personalens bedömning
av "förskolans förmåga att
stödja barns lärande och
utveckling” ökar till 3.8

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

3,8

Årsmål

KF:s
årsmål

3,8

Period
VB 2017

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetet med naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar
fördjupas och används aktivt i ett utforskande och temainriktat
arbetssätt.

2017-01-01

2017-12-31

Arbetslagen fördjupar arbetet med olika matematiska aktiviteter
och olika svårighetsgrader utifrån barnen intressen och
erfarenheter.

2017-01-01

2017-12-31

En avdelningsövergripande IKT policy upprättas.

2017-01-01

2017-04-30

Avvikelse

Analys
En gemensam målbild för digitalisering i Hässelby- Vällingbys förskolor har tagits fram. Den bygger på den nationella
digitaliseringsstrategin för skolväsendet.
Förskolornas pedagogiska miljö ses över och material används
aktivt för att nå verksamhetens mål.

2017-01-01

2017-12-31

Parklekarnas utemiljöer upprustas.

2017-01-01

2017-12-31

Samverkan med skolan och parklekar utvecklas med fokus på
NTA.

2017-01-01

2017-12-31

Skapande verksamhet och olika uttrycksformer används aktivt i ett
utforskande och temainriktat arbetssätt.

2017-01-01

2017-12-31

Nämndmål:
Samverkan mellan förskola och hem är välfungerade
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Totala andelen nöjda föräldrar avseende samverkan med hemmet ökar till 82 % (81 % 2016)
(Resultatet är inte uppdelat på flickor och pojkar i förskoleundersökningen).
Totala andelen nöjda föräldrar avseende Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i
verksamheten ökar till 78 % (77 % 2016).
Andel nöjda föräldrar till flickor Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i
verksamheten ökar till 78 % (75 % 2016).
Andel nöjda föräldrar till pojkar avseende Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i
verksamheten ökar eller uppnår minst till 78 % (78 % 2016).
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vårdnadshavare erbjuds att delta på föräldrasammankomster
minst två gånger per år.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal en gång per år.

2017-01-01

2017-12-31

Vårdnadshavarna informeras om och förstår syftet med förskolans
uppdrag och arbete.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att målen för fem av
kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls helt. En uppfylls delvis och en av
kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls ej. Samtliga kommunfullmäktiges aktiviteter
genomförs enligt plan samt tre av fyra nämndmål uppnås helt under året.
Missbruk och beroende

Under året har 450 personer varit aktuella för utredning och insatser när det gäller missbruk
och beroende, vilket är i stort sett samma antal som under 2016. Av dessa var 28 procent
kvinnor. Som stöd i utredningsarbetet används ASI (Addiction Severity Index), en metod för
bedömning och uppföljning av missbruk och beroende. Resultatet av ASI visar att flertalet av
de som ansöker om stöd och insatser för att komma ifrån sitt missbruk har alkohol som
främsta drog. Under året har dock antalet personer som haft narkotikaproblematik ökat
jämfört med 2016. Majoriteten av de personer som varit aktuella är i åldern 25-45 år.
Antalet personer som har fått stöd och insatser i heldygnsomsorg har ökat under året jämfört
med 2016 och uppgick till i genomsnitt 5,6 personer/månad vid hem för vård och boende och
18,4 personer/månad vid stödboende.
Förvaltningens egen öppenvård har fortsatt att utvecklas och kunnat ta emot fler personer.
Under året har totalt 83 personer, varav 60 män och 23 kvinnor, fått individuellt anpassat stöd.
Drygt 50 procent av de personer som genomgått öppenvårdsinsatser har haft ett pågående
blandmissbruk och komplex problematik med psykisk ohälsa och somatiska besvär. Resultatet
visar att 80 procent tycker att kontakterna med öppenvården har varit motivationshöjande och
till hjälp i deras livssituation och 72 procent upplever att de har fått ett bra bemötande.
Under året har 92 anmälningar om lagen om vård av missbrukare (LVM) inkommit vilket är
en ökning jämfört med 2016 då antalet anmälningar var 80. Kvinnorna utgör 8 procent av
anmälningarna enligt LVM. Antalet vårddygn har uppgått till 742 vilket är en betydande
ökning jämfört med 2016 då antalet vårddygn var 368. Förvaltningen konstaterar att
missbruksproblematiken i kombination med bostadslöshet har ökat under året och fler
personer har varit i behov av vård på behandlingshem.
Resultatet av de samlade insatserna när det gäller missbruk och beroende visar att 64,2
procent avslutas enligt plan. Detta är en ökning jämfört med 2016 då andelen ärenden
avslutade enligt plan var 39,3 procent. Det finns flera förklaringar till denna ökning, bland
annat har fler personer kunnat erbjudas öppenvårdsinsatser och fått stöd i direkt anslutning till
att personer ansökt om och varit motiverade till stöd och insatser för sitt missbruk.
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Andelen personer som bott i försökslägenhet och som har fått överta ett eget kontrakt har ökat
och uppgår till 34 procent. Av totalt 87 försökslägenheter har 30 personer fått överta eget
kontrakt varav 19 kvinnor och 11 män. Det positiva resultatet beror främst på att
förvaltningen haft särskilda resurser i form av en budget- och skuldrådgivare som arbetat med
stöd och insatser till personer i försöks- och träningslägenheter.
Social insatsgrupp

Under året har 26 personer fått stöd från Sociala insatsgruppen (SIG) att lämna en kriminell
livsstil vilket är en ökning jämfört med föregående år då 22 personer var aktuella för SIG.
Därutöver har ytterligare 14 personer haft kontakt med SIG för motiverande samtal och stöd.
Antalet personer som avslutats under året uppgår till 13 personer och för flertalet av dem har
situationen förbättrats när det gäller boende, arbete, egen försörjning, fritidssysselsättning och
minskad kriminalitet och missbruk. Arbetet sker i nära samverkan med polisen, jobbtorg,
arbetsförmedlingen och kriminalvården/frivården.
Vräkningsförebyggande arbete

För att förebygga och förhindra vräkningar har det förebyggande arbetet i form av
uppsökande verksamhet och hembesök förstärkts. Detta sker bland annat i nära samarbete
med förvaltningens olika verksamhetsområden såsom äldreomsorg, funktionsnedsättning och
socialpsykiatri. Förvaltningen har god samverkan med bostadsbolagen vilket resulterat i att
avbetalningsplaner och insatser i form av budget- och skuldrådgivning och personligt stöd
många gånger ökat möjligheterna för den enskilde att få bo kvar i sin lägenhet.
Förvaltningen har fått in 210 meddelanden från hyresvärdar varav 141 avser uppsägning, 32
beslut om avhysning från kronofogden och 37 störningar i boendet. Barnfamiljer har
prioriterats i arbetet med att förhindra vräkningar. Antalet avhysningar som genomförts under
året är 17, i fyra fall har avhysning gällt barnfamiljer och berott på olovlig
andrahandsuthyrning samt obetalda hyror. I samtliga fall har familjerna kunnat lösa sin
boendesituation på egen hand. Övriga 13 avhysningar har gällt ensamstående män.
Socialpsykiatri

För att bidra till ökad sysselsättning bland unga vuxna (20-29 år) får alla i målgruppen som
inte har någon form av sysselsättning information om vilka insatser som finns. Bland annat
arbetar flera av dessa med "Case Manager" (CM), en insats som ger stöd till att komma igång,
formulera mål samt upprätthålla planering i förhållande till hälsa, studier, sysselsättning,
försörjning och arbete.
Vid utgången av 2017 hade 79 procent av unga vuxna i åldern 20-29 år någon form av
sysselsättning, vilket är en kraftig ökning från 2016 då andelen var 62 procent. Det är ett
resultat bland annat av förvaltningens arbetssätt att motivera den enskilde att ta emot stöd till
att ordna egen sysselsättning i form av exempelvis utbildning, praktik eller arbete. Detta görs i
samarbete med andra aktörer såsom Alfa, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
För att involvera och stödja anhöriga, särskilt till målgruppen unga vuxna där behovet är stort,
har stadens program för anhörigstöd implementerats. Stödet har främst skett genom samtal
och i möten kring SIP (samordnad individuell plan). Information och handledning till
närstående har ingått som en del i den gemensamma planeringen.
För att se hur verksamheterna kan utvecklas till att bättre möta nuvarande samt kommande
målgruppers behov genomfördes under hösten en översyn av utförarverksamheterna inom
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socialpsykiatri som drivs i kommunal regi. I översynen framkom bland annat att hälso- och
friskvårdsaktiviteter samt hantverk är populära aktiviteter på Arbetscentrum och att
verksamheten ska ta emot fler deltagare. Det framkom även att sysselsättningsverksamheten
bör utvecklas för att passa en yngre målgrupp. Förvaltningen fortsätter att utveckla
verksamheten utifrån resultaten av översynen.
För att bättre tillgodose målgruppens behov av sysselsättning har en organisationsförändring
inom socialpsykiatri genomförts i syfte att åstadkomma en tätare och mer naturlig samverkan
mellan de olika verksamheterna. Organisationen består av personligt ombud, boendestöd,
sysselsättning och en öppen mötesplats.
Boendestödsenheten deltog i stadens kvalitetsutmärkelse och har vidare genomgått en HBTQcertifiering. 2017 års brukarundersökning visar att 93 procent upplever att de känner sig
trygga med sin boendestödjare, vilket är en ökning från 2016 års resultat på 89 procent.
I början av året återgick Ekeby och Paradsängens gruppbostäder samt Säteritakets stödboende
i kommunal regi. Verksamhetsanpassningar av bostäderna har gjorts för att tillgodose boende
som klarar en högre grad av självständighet, exempelvis har varje lägenhet utrustats med eget
kök.
Ensamkommande barn

För att kunna bemöta ensamkommande pojkar och flickor på rätt sätt och ge dem stöd utifrån
deras behov har medarbetarna fått ökad kunskap kring diagnoser och arbetssätt anpassade för
målgruppen genom föreläsningar, utbildningar och kurser.
Fokus har under året legat på målgruppens behov av insatser från barn- och
ungdomspsykiatrin och skolhälsovården. För att förbättra samverkan med BUP (Barn- och
Ungdomspsykiatrin) kring ensamkommande barn med psykisk ohälsa har arbetet med SIP
(samordnad individuell plan) utökats. Medel för en samordnare beviljades under 2017,
samordnarens huvuduppgift är att hjälpa målgruppen i kontakt med vårdinstanser samt
samordning av insatser. Projektet påbörjades 1 september och ska pågå i ett år.
Samarbete med skola och gode män i de ärenden där psykisk ohälsa framkommit har varit
prioriterat under 2017.
All kontakt med ensamkommande barn och ungdomar präglas av att motivera pojkar och
flickor till självständighet utifrån sina egna förutsättningar. Vid varje uppföljning läggs stort
fokus på att utvärdera hur långt pojkar och flickor har kommit i sin utveckling. Planer och
insatser justeras utifrån uppföljningen, med tydligt fokus på vad som ska göras under den
närmaste tiden. Som en del i att öka motivationen till självständighet informeras pojkar och
flickor om möjligheten att gå vidare till en självständig boendeform samt förutsättningar för
det. Arbetssättet kallas boendetrappans modell.
Stödinsatser barn

För att säkerställa att alla flickor och pojkar möts utifrån deras särskilda behov erbjuds
medarbetare på förskolorna konsultation med förvaltningens specialpedagog, psykolog och
förskolesocionom. Syftet med dessa så kallade barnkonferenser är att säkerställa att barnen får
det stöd de har rätt till. Förvaltningen fortsätter samverka till förmån för barn i behov av
särskilt stöd tillsammans med Habilitering & Hälsa, Barn-och ungdomspsykiatrin och
Socialtjänsten. Under året deltog cirka 600 av förvaltningen barnskötare och förskollärare på
internutbildningar inom området funktionsvariationer.
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Stödinsatser ungdomar

För att nå fler ungdomar som lider av psykisk ohälsa har den uppsökande verksamheten på
ungdomarnas arenor såsom skolor, fritidsgårdar, idrottsevenemang, ungdomsevent och
offentliga miljöer fortsatt under året. Fältassistenter har under hösten även testat metoden RoS
(Respekt och Självrespekt) för elever på Internationella Engelska skolan. Av de 30 elever som
deltog upplevde 97 procent att RoS fungerade bra och metoden kommer att genomföras på
fler skolor under 2018.
Ungdomar med oro, nedstämdhet, dålig självkänsla eller relations-/samlevnadsfrågor har fått
samtalsstöd på Västerorts ungdomsmottagning. Under året tog 1 325 ungdomar kontakt med
ungdomsmottagningen (1 091 flickor, 178 pojkar och 28 som identifierat sig som annat).
Flickors psykiska hälsa har enligt Stockhomsenkäten (2016) försämrats sedan 2010, vilket
kan ses som en förklaring till att fler flickor än pojkar tar kontakt med
Ungdomsmottagningen. En annan förklaring kan vara att fler flickor än pojkar söker kontakt
med barnmorskor och därigenom får fler flickor lättare kontakt med kuratorer. Antal
ungdomar som besökt mottagningen fler än en gång har ökat från 525 (år 2016) till 877 (år
2017).
För att nå fler ungdomar har Ungdomsmottagningen tagit emot totalt 28 klassbesök för att
informera om sin verksamhet. Ungdomsmottagningen har även genomfört riktade
informationsinsatser för att nå ut till nyanlända ungdomar. 42 nyanlända ungdomar har
deltagit på kursen ”sexualundervisning på lättare svenska" och fått ökad kunskap om sexuell
och reproduktiv hälsa och samlevnad.
Som ett led i att begränsa ungdomars tillgång till alkohol och tobak har förvaltningen under
året genomfört tillsyn på samtliga 51 butiker i stadsdelsområdet, under hösten i samverkan
med Bromma stadsdelsförvaltning och polisen. För att säkerställa att minderåriga inte får
köpa tobak i butik har 63 så kallade kontrollköp genomförts, försäljning skedde vid endast 3
av dessa kontrollköp, att jämföra med 12 tillfällen föregående år.
Stödinsatser familjer

I syfte att tidigt stärka föräldrar i sin föräldraroll har drop-in samtal eller stödsamtal erbjudits
via föräldrastödslinjen. Under året har 279 familjer med 495 barn fått enskilda samtal. Fler
kvinnor än män har ringt och sökt föräldrastöd. De flesta föräldrar som har ringt in har varit
tonårsföräldrar, där flera av barnen har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nedan
redovisas antal föräldrastödsamtal som erbjudits:
Året 2017

Antal familjer

Kvinnor

Män

Båda föräldrarna

Antal barn

Totalt året

279

197

23

59

492

71%

8%

21%

Andel kvinnor/
män

Tabell 1. Enskilda föräldrastödsamtal
Utöver föräldrastödslinjen och föräldrastödsamtal har föräldrar deltagit i föräldrautbildningar.
Inför 2018 har förvaltningen som mål att öka antal män som deltar på föräldragrupper. Antal
föräldrar som deltagit i föräldragrupper redovisas nedan:
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Kvinnor

Män

Totalt

ABC

33

15

48

KOMET

6

3

9

Att vara förälder i Sverige

5

0

5

Totalt alla grupper

44

18

62

Tabell 2. Föräldragrupper
Föräldrarådgivare har informerat 30 nyanlända barnfamiljer på Råcksta genomgångsboende
om föräldrastöd och föräldrautbildningar. I januari startas en föräldrautbildning som riktas till
nyanlända föräldrar. De nyanlända barnfamiljerna har även fått kunskap om
stadsdelsområdets service och öppna verksamheter. De har lotsats till parklekar, fritidsgårdar,
medborgarkontor, bibliotek, torg och idrottshallar. 85 personer (29 vuxna och 56 barn) har
deltagit på en guidad busstur med syfte att visa upp stadsdelsområdets närmiljö med strandbad
och grönområden.
Öppenvårdsinsatser för familjer med barn och unga

Drygt 170 barn och ungdomar och deras föräldrar har fått stöd av familjebehandlare.
Fördelningen mellan pojkar och flickor är jämn. I samband med att familjebehandlingen
avslutas görs en uppföljning med familjen. Resultatet visar att 90 procent anser att det har
skett en positiv förändring i familjen och 100 procent upplever ett mycket gott bemötande
från familjebehandlarna. När det gäller tillgängligheten svarar 78 procent att det alltid går att
nå familjebehandlarna vid behov.
Förvaltningen har vidareutvecklat arbetet med "Signs of safety", en metod och ett
förhållningssätt där familjens nätverk involveras för att hjälpa föräldrar med barn och unga i
större utsträckning. Detta har resulterat i att fler barn och unga har kunnat få stöd på
hemmaplan och i närmiljön. För att tillgodose behovet av omfattande och intensivt stöd på
hemmaplan har ett särskilt team startat som arbetar utifrån metoden Lösningsfokuserad
Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (LIHF). Det är ännu för tidigt att mäta resultatet
av detta arbete.
Samverkan

Förvaltningen har under hösten reviderat den överenskommelse som ligger till grund för
samverkan mellan Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltning samt Stockholms
läns landsting när det gäller samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS).
För att tillgodose behovet av ett samlat stöd och insatser till familjer med barn och unga har
ett internt forum startat där olika verksamhetsområden ingår i syfte att erbjuda familjer ett bra
stöd. Under året har samordnade individuella planer (SIP) upprättats för 77 barn och unga
vilket är en fördubbling jämfört med 2016 då 35 SIP upprättades. För barn i åldern 0-12
upprättades 36 SIP och i åldern 13-19 år upprättades 41 SIP. Flertalet avser pojkar, 45 SIP.
Ökningen är en effekt av ett systematiskt arbete med att förbättra samverkan och framtagande
av SIP för fler i målgruppen.
De lokala samverkansgrupperna i LUP:s prioriterade områden har bildats med syfte att
identifiera barn och ungdomar i riskzon och erbjuda ett tidigt och förebyggande stöd. I
samverkansgrupperna deltar rektorer, skolkurator, fältassistenter, fritidsledare, skolsocionom
och föräldrarrådgivare. Samverkansgrupperna har träffats två gånger under hösten och bland
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annat inlett samarbete kring elever från genomgångsboendet i Råcksta, informerat
bibliotekspersonal om hur orosanmälan görs samt planerat gemensamma fritidsaktiviteter
mellan parklek och skola.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel barn och ungdomar
som varit aktuella för
insatser inom individ och
familjeomsorgen
(Utredningstyp BoU eller
Vuxen) och som inte är
aktuella 12 månader efter
avslutad insats (inom IoF,
BoU och Vuxna, 0-19 år)

83 %

83,2 %

82,8 %

79,6 %

82 %

84 %

VB 2017

Andel enskilda som har
fått stöd i enlighet med sitt
beslut inom
socialpsykiatrin

80,37 %

79,58
%

80,98 %

93,88 %

50 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

Andel enskilda som klarar
mer på egen hand inom
socialpsykiatrin

20,56

21,6 %

19,69 %

60 %

Fastställ
s av
nämnde
n

2017

Indikator

Analys
Indikatorn var ny för 2017 och därmed fanns inget utfall att basera årsmålet på. Förvaltningen hade en mycket hög
ambitionsnivå och satte ett årsmål som visade sig omöjligt att uppnå.
Andel insats/insatser
avslutade enligt plan inom
vuxna missbruk

64,2 %

62 %

70,6 %

39,3 %

37 %

35 %

VB 2017

Andel personer med
insatser inom
socialpsykiatrin som är
nöjda med hur
utredningen av deras
behov av stöd
genomfördes

69 %

69 %

69 %

69 %

80 %

80 %

2017

Analys
Beställarenheten arbetar vidare med bland annat egna brukarenkäter för att ta reda på hur handläggarna bättre kan möta
brukarnas önskemål och behov i samband med utredningen.
Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder alkohol

70 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

Analys
Stockholmsenkäten har inte genomförts under 2017. Nästa undersökning kommer att genomföras under 2018.
Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder narkotika

95 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

Analys
Stockholmsenkäten har inte genomförts under 2017. Nästa undersökning kommer att genomföras under 2018.
Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder tobak

93 %

tas fram
av
nämnde
n

2017
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Analys
Stockholmsenkäten har inte genomförts under 2017. Nästa undersökning kommer att genomföras under 2018.
Andelen
försökslägenheter som
övergått till eget kontrakt
relaterat till totala antalet
försökslägenheter i
nämnden

34 %

37 %

63 %

Antal hemlösa

16 %

20 %

25 %

2017

88 st

100 st

tas fram
av
nämnde
n

2017

Analys
Staden har inte gjort någon hemlöshetsmätning under 2017, nästa mätning kommer att genomföras under 2018.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och
utbildningsnämnden säkerställa att barn i skolåldern som bor på
skyddat boende erbjuds skolundervisning inom en vecka samt att
yngre barn snarast erbjuds undervisning i förskoleklass, förskola
eller annan pedagogisk verksamhet.

2017-01-01

2017-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med
hembesöksprogram tillsammans med barn- och mödravården och
förskolan.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Förvaltningen deltar i STIS-projektet (stärkt tidigt stöd i samverkan) där hembesöksprogram ingår. Under året har
förvaltningen inväntat Landstinget, som har ansökt om medel för att starta hembesöksprogram i Hässelby gård. Beslut erhåll
under T1 2018.

Nämndmål:
Flickor och pojkar har god psykisk hälsa
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Flickors psykiska hälsa försämras inte jämfört med tidigare år (Stockholmsenkäten).
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Föräldrastödsutbildningen ABC (Alla Barn i centrum) erbjuds i
förskolans lokal med fokus på vårdnadshavare i Hässelby gård,
Grimsta och Smedshagen.

2017-01-01

2017-12-31

Informera vårdnadshavare och utbilda personal om psykisk ohälsa.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Kvinnor och män i utsatthet stärks i sin förmåga att leva ett självständigt liv
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Fler kvinnor och män inom socialpsykiatri har fått stöd i enlighet med sitt beslut i jämförelse
med föregående år. Kvinnor och män inom socialpsykiatri är mer nöjda med hur utredning av
deras behov av stöd genomfördes i jämförelse med föregående år.
Kvinnor och män med missbruksproblem upplever att de har fått stöd och insatser som varit
till hjälp i deras livssituation.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Behovet av boende för personer med samsjuklighet kartläggs.

2017-01-01

2018-05-31

Handlingsplanen för det vräkningsförebyggande arbetet revideras.

2017-01-01

2017-12-31

Samverkan med landstinget för att uppmärksamma och nå kvinnor
med missbruksproblem.

2017-01-01

2017-12-31

Samverkan och ansvar tydliggörs mellan individ- och
familjeomsorgen och äldreomsorgen när det gäller personer 65 år
och äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa.

2017-01-01

2017-12-31

Stadens program för anhörigstöd implementeras i verksamheten.

2017-01-01

2017-12-31

Sysselsättning för personer med psykisk och neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning utvecklas.

2017-01-01

2017-12-31

Öppenvårdsinsatser utvecklas för att tillgodose behovet av vård
och behandling på hemmaplan.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
En kartläggning har påbörjats och kommer att slutföras under 2018.

Nämndmål:
Samverkan mellan individ- och familjeomsorg, förskola, skola och fritid stärks
för barn och ungdomars bästa
Uppfylls helt
Beskrivning

En strukturerad samverkan mellan individ- och familjeomsorg, förskola, skola och fritid är
grundläggande för att tidigt uppmärksamma och identifiera barn och unga som är i behov av
stöd och insatser. Medarbetare inom förskola, skola, individ- och familjeomsorg och fritid ska
informeras om stadens stödmaterial som tydliggör ansvarsfördelning för barn och unga som
riskerar att fara illa. Information om stödmaterialet kommer också att erbjudas till fristående
förskolor och skolor.
Förväntat resultat

Samverkansöverenskommelsen följs och medarbetare inom individ- och familjeomsorg,
förskola, skola och fritid anser att samverkan fungerar bra.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samverkansöverenskommelsen mellan individ- och familjeomsorg,
förskola, skola och fritid uppdateras årligen.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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Nämndmål:
Tidiga och förebyggande insatser ger flickor och pojkar jämlika
uppväxtförhållanden
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Flickor och pojkar erbjuds samordnade och generella insatser för att säkerställa goda
uppväxtvillkor.
Flickor och pojkar i behov av stöd uppmärksammas tidigt och erbjuds samordnade och
individuella insatser för att säkerställa goda uppväxtvillkor.
Förskolan håller barnkonferenser två gånger per år.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

En lokal handlingsplan för stadsdelens drogförebyggande arbete
tas fram.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Arbetet med den lokala handlingsplanen kommer att påbörjas i samband med att stadens reviderade tobaks-, alkohol- och
narkotikapolitiska program är färdigställt
Förskolan följer den lokala handlingsplanen för övergångar mellan
förskola och skola.

2017-01-01

2017-12-31

Förskolan har handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd.

2017-01-01

2017-12-31

Förskolan håller barnkonferenser två gånger per år.

2017-01-01

2017-12-31

Förskolan och individ- och familjeomsorgen samverkar genom att
en socialsekreterare deltar i förskoleteamet och arbetar med stöd
till personal och föräldrar.

2016-12-31

2017-12-31

Informationsfoldrar om föräldrautbildning ska målgruppsanpassas.

2017-01-01

2017-12-31

Medarbetare i förskolan erbjuds internutbildning inom området
funktionsvariationer.

2017-01-01

2017-12-31

Preventionsprofilen implementeras i den öppna
fritidsverksamheten.

2017-01-01

2017-12-31

Riktade stödinsatser till ensamkommande tas fram.

2017-01-01

2017-12-31

Skapa ett team som arbetar med lösningsfokuserad intensiv
hemmabaserad familjebehandling, LIHF, med målsättning att barn
och unga inte behöver placeras utan kan bo kvar i hemmet.

2017-01-01

2017-12-31

Stadens preventionssamordnare och chefer samverkar för att nå
ökad samsyn.

2017-01-01

2017-12-31

Ungdomsmottagningen har kompetens i frågor som rör HBTQpersoner och deras hälsa.

2017-01-01

2017-12-31

Vårdnadshavare är delaktiga i handlingsplaner för barn i behov av
särskilt stöd.

2017-01-01

2017-12-31

Öppna förskolan och parklek ska samlokaliseras.

2017-01-01

2017-12-31

Översyn av förvaltningens förebyggande arbete och tidiga insatser
genomförs.

2017-01-01

2017-04-30
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Uppfylls delvis
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls delvis under året. Bedömningen baseras på att en av
kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls helt, en delvis och två är ej uppfyllda.
Förvaltningen vill poängtera att de indikatorer som inte är uppfyllda baseras på
medborgarundersökningen, som hade mycket låg svarsfrekvens. Ett omfattande arbete har
genomförts under året för att höja den upplevda tryggheten, och förvaltningen har fortsatt
förbättra ambitionsnivåer för att höja resultaten.
Våldsbejakande extremism

I enlighet med stadens riktlinjer tog stadsdelsförvaltningen fram en lokal handlingsplan mot
våldsbejakande extremism som bilades tertialrapport 1. Stadsledningskontoret, med stöd från
Försvarshögskolan, granskade samtliga nämnders handlingsplaner och uppmanade sedan
samtliga nämnder att till tertialrapport 2 revidera och komplettera planerna. Förvaltningen
reviderade handlingsplanen efter de nya anvisningarna och bilade den uppdaterade
handlingsplanen till tertialrapport 2.
För att öka kunskapen om våldsbejakande extremism har medarbetare och chefer som i det
dagliga arbetet kan komma i kontakt med dessa frågor deltagit i stadens utbildning i
våldsbejakande extremism under hösten. Staden kommer under 2018 fortsätta att utbilda
medarbetare och chefer inom området.
Parker och naturområden

Arbetet med upprustningen av parklekarna Guldet i Grimsta och Gulsippan i Backlura har
fortsatt enligt plan. I samband med upprustningarna har planerade tillgänglighetsanpassningar
genomförts. Den första etappen av upprustningen av Guldet innebar att gräsytor har såtts i
området närmast Grimsta naturreservat, en utkiksplats har anlagts och en naturlekplats med
stockar och hängmatta har färdigställts. Vid Gulsippans parklek har området för småbarnslek
gjorts klar och klätterställning samt linbana färdigställts. Under upprustningen av Gulsippan
har det tillkommit "grönkompensationspengar" som möjliggör en cykelbana av typen "pump
track", sittplatser samt uppförande av en u-ramp för skateåkning. Projektering av detta pågår.
Upprustning av lekparken Oxtungan pågår. Under året har gammal lekutrustning rivits och ny
gungställning är på plats. Befintlig fotbollsplan ska få konstgräs vilket färdigställs under
kvartal 1 2018.
I mitten av juni invigdes Ådalens nya plaskdamm. Under sommaren uppstod problem med
beläggningen på anläggningens botten och dammen fick stängas. Botten slipades om under
hösten och dammen öppnas åter till våren 2018.
Strandbaden är värdefulla för boende i stadsdelsområdet. Ett utvecklingsprogram för
stadsdelsområdets strandbad har tagits fram i samverkan med trafikkontoret. Programmet
inkluderar Lövstabadet, Hässelby allmänna bad, Maltesholmsbadet och Kanaanbadet. Målet
är att anlägga strandpromenad och bad utifrån de idéer som finns i programmet. Förvaltningen
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har i programmet lagt in ett förslag på placering av en tillgänglighetsanpassad ramp vid
Kanaanbadet. Projektering pågår och rampen kommer vara på plats i god tid inför
badsäsongen 2018.
Utomhusgymmet vid Kaananbadet tillgänglighetsanpassas för en bredare målgrupp.
Befintliga trästockar är genom sin tyngd och storlek en utmaning för en del äldre,
funktionsnedsatta och kvinnor. Trästockarna byts ut till lättare redskap i metall.
I augusti firades "Parkernas dag", firandet var stadsövergripande och i Hässelby-Vällingby
erbjöds aktiviteter i anslutning till Hesselby slott. Invånarna erbjöds en guidad vandring i
Grimsta naturreservat, möte med förvaltningens parkingenjörer, visning av Hesselby slott
samt trubadur i slottsparken. Arrangemanget var uppskattat och hade ett hundratal besökare.
Projekt inom Grönare Stockholm

Kommunfullmäktige beslutade under februari 2017 om riktlinjer för ett "Grönare Stockholm".
I samband med beslutet avsattes 300 mnkr under tre år för att möjliggöra en fortsatt
utveckling av stadens befintliga grönstruktur. I samband med beslutet påtalades att stadens
ytterområden särskilt ska prioriteras. Trafiknämnden beslutar om vilka projekt som ska ingå i
"Grönare Stockholm" efter dialog med berörda förvaltningar. Före sommaren kom beslut om
att tre projekt i Hässelby-Vällingby ingår. Hässelby gårds torg 5 mnkr (2017-2018),
grönstråket Hässelby gårds torg - Ormängstorget 6 mnkr (2017-2018) samt Solursparken 9
mnkr (2017-2019). I november 2017 beslutade trafiknämnden om ytterligare 12 mnkr för
grönstråket Hässelby torg - Ormängstorget inklusive åtgärder inom Engelska parken (20182019).
Hässelby torg är en central plats i stadsdelsområdet med intilliggande Hässelbygårdsskolan,
arbetsplatser, affärsverksamhet och torghandel. I en medborgardialog under våren och i
trygghetsmätningar har framkommit att torget med omgivningar upplevs som otryggt. Ett
koncept är därför framtaget i samarbete med trafikkontoret för upprustning och utveckling av
Hässelby torg inklusive Engelska parken, Ormängstorget och parkstråket norr om
Ormängstorget. Stråket ska kopplas samman till ett nätverk av trygga, attraktiva och
upplevelserika platser som ska locka alla åldrar att vilja stanna till och använda ytorna.
I Solursparken i Vällingby har medborgardialog genomförts med invånare om etapp ett av
upprustningen vilken innefattar området som avgränsas av den befintliga häcken. Utifrån
medborgardialogen pågår projektering om anläggning av yta för småbarnslek, en
promenadslinga längs med den befintliga häcken, perennrabatter, sittplatser, en permanent yta
med odlingslådor för stadsodling samt att nya ingångar till parken öppnas upp i häcken för att
öka tillgängligheten. Trafikkontoret har identifierat ytterligare områden utanför Solursparken
som eventuellt kan anläggas för olika aktiviteter. På trafikkontorets uppdrag genomfördes ett
projekt med feriearbetande ungdomar som tillsammans med arkitekter, trafikkontoret och i
samtal med andra ungdomar tog fram ett förslag på vad området skulle kunna användas till. I
nuläget finns inga beslut tagna av trafikkontoret om upprustning av området utanför
Solursparken. Förvaltningen samverkar fortlöpande med trafikkontoret om upprustningen av
parken.
I samarbete med trafikkontoret har ett program för ny stadsdelspark utarbetats för parkstråket
Fyrklövern mellan Friherregatan och Melongatan. Syftet är att binda ihop Hässelby gård och
Hässelby strand och skapa en mötesplats för alla med fler kvalitéer och bättre tillgänglighet. I
parken ska det finnas plats för lek, motion, evenemang, lugna platser och blomprakt. Den
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planerade stadsdelsparken ska anpassas efter områdets behov, identitet och kvalitéer och bli
en trygg plats som inbjuder till delaktighet och lokalt engagemang.
Trafikkontoret har i samverkan med förvaltningen tagit fram ett utvecklingsprogram för
strandpromenaden som sträcker sig från Maltesholmsbadet i Hässelby strand längs med
Mälaren till och med parkområdet förbi Hässelby Värmeverk mot Hässelby villastad. I
samband med med verksamhetsplaneringen för 2018 har förvaltningen ansökt om
investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder vid Udden som är ett delprojekt i
utvecklingsprogrammet för Strandliden. Röjningsarbeten vid Udden har påbörjats.
Trygghetsskapande åtgärder

Trygghetsvandringar har genomförts utifrån prioriterade områden i LUP. I Hässelby gård och
Grimsta genomfördes trygghetsvandringar i samverkan med polis, trafikkontoret och
fastighetsägarföreningen. Syftet har varit att stärka samordningen av trygghetsskapande
åtgärder i den fysiska miljön inom stadsdelsområdet. Fastighetsägarföreningen leder
trygghetsvandringarna samt återkopplar med berörda fastighets- och markägare att
identifierade åtgärdsbehov genomförs. Stadsdelsförvaltningen åtgärdar de behov som har
identifierats inom park- och naturmark, främst slyröjning. I Smedshagen genomfördes en
trygghetsvandring tillsammans med polis och ungdomar.
Under året har trygghetsröjningar utförts i Hässelby strand kring lekplatsen vid
Vindruvsbacken samt i parkstråket vid Maltesholmsskolan. I Hässelby villastad vid
badhusparken vid Fagerstrand samt längs strandpromenaden. I Hässelby gård har röjning skett
längs parkvägen från Ormängsgatan ner mot Aprikosgatan. I Kälvesta har trygghetsröjning
utförts i Kälvestaskogen mot Lunda industriområde. I Grimsta motionsspår har
trygghetsskapande slyröjningar utförts och längs Ådalens parkvägsstråk har buskar och träd
beskurits. Förbättrad belysning och utbyte av gamla armaturer till LED-belysning vid Grimsta
motionsspår pågår och beräknas vara klart under kvartal 1 2018.
I syfte att minska den upplevda otryggheten på Hässelby torg har "Sommar på
torget”genomförts i samverkan med civilsamhället. Under nio veckor erbjöds vuxna och barn
varierande aktiviteter såsom lekar, musik, slöjd, schackturnering och teater. Även lärande och
läsfrämjande aktiviteter som högläsning anordnades i samverkan med Kulturförvaltningen.
”Sommar på torget” bemannades av 24 ferieungdomar, som bidrog till planering och
genomförande av aktiviteterna. Under hösten har olika torgevents genomförts på Hässelby
torg, exempelvis firades den internationella barndagen.
Julbelysningen på Hässelby torg är uppskattad av boende och besökare. Förutom att det är
vackert bidrar belysningen till att göra torget mer upplyst och tryggt i vintermörkret.
Belysningen finansieras i samverkan med centrumägaren. I år ökade förvaltningen sitt bidrag
vilket bland annat innebar att beslysning kunde sättas upp i några träd på torget.
Indikator

Periodens
utfall

Andel genomförda
åtgärder inom ramen för
risk- och sårbarhetsanalys
(RSA)

100 %

Andelen som upplever
trygghet i den stadsdel

51 %

Utfall
män/
pojkar

55 %

Utfall
kvinnor/
flickor

48 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100 %

100 %

100 %

2017

50 %

75 %

75 %

2017
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

där man bor
Analys
Indikatorn bygger på resultat från stadens årliga medborgarundersökning. Underlaget är inte statistiskt säkerställt. Enkäten
besvarades av 48 procent av de tillfrågade, vilket innebär 274 personer. Resultatet är en ökning jämfört med 2016 av
andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor från 50 till 51 procent, årsmålet 75 procent uppnås inte.
Stockholmarnas nöjdhet
med rent och städat

53 %

50 %

56 %

65 %

69 %

2017

Analys
Indikatorn bygger på resultat från stadens årliga medborgarundersökning. Underlaget är inte statistiskt säkerställt. Enkäten
besvarades av 48 procent av de tillfrågade, vilket innebär 274 personer. Indikatorn är ny för 2017 därför saknas jämförande
resultat från 2016. Resultatet 53 procent andel nöjda invånare innebär att årsmålet 65 procent inte uppnås. Invånare lämnar
ofta synpunkter på skötsel och städning av områden som inte är förvaltningens ansvarsområde. Förvaltningen ombesörjer i
sådana fall att inkomna synpunkter kommer till rätt ansvarig organisation, exv fastighetsägare, trafikkontoret, SL och
Trafikverket.
Stockholmarnas nöjdhet
med skötsel av park och
grönområden

56 %

60 %

52 %

68 %

73 %

69 %

2017

Analys
Indikatorn bygger på resultat från stadens årliga medborgarundersökning. Underlaget är inte statistiskt säkerställt. Enkäten
besvarades av 48 procent av de tillfrågade, vilket innebär 274 personer. Resultatet är en minskning från 2016 av andelen
invånare som är nöjda med skötseln av park- och grönområden från 68 till 56 procent, årsmålet 73 procent uppnås inte.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra skötseln av park- och grönområden. Genom att göra tätare uppföljningar
om åtgärdsbehov med anlitade entreprenörer som utför parkskötseln, förväntas medborgarnas nöjdhet öka.

Nämndmål:
Boende och besökare har tillgång till parker med rekreation- och naturvärden
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Andelen invånare som är nöjda med skötsel av parker och grönområden uppgår till minst 73%
(70%).
Planerade tillgänglighetsanpassningar är genomförda.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

I samverkan med trafikkontoret arrangera medborgardialog om
upprustning av Solursparken.

2017-01-01

2017-03-31

Se över möjligheten att bygga en ramp ut i vattnet vid ett av
strandbaden.

2017-01-01

2017-02-28

Se över möjligheten att skapa ett utegym speciellt anpassat för
äldre män och kvinnor.

2017-01-01

2017-02-28

Upprustning av parkleken Gulsippan.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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Nämndmål:
Förvaltningens har ett organiserat arbete mot våldsbejakande extremism.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

En lokal handlingsplan är framtagen.
Förvaltningen har kunskap om läget avseende våldsbejakande extremistiska rörelser inom det
egna stadsdelsområdet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Göra handlingsplanen känd i organisationen.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Hässelby torg är tryggt och attraktivt
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Flickor och pojkar, kvinnor och män upplever Hässelby torg som ett tryggt område.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

"Sommar på torget” utvecklas och genomförs.

2017-01-01

2017-12-31

Dialoger avseende upprustningen av Hässelby torg genomförs.

2017-01-01

2017-12-31

Årshjulet för extern kommunikation i preventivt syfte
implementeras.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Kvinnor och män, flickor och pojkar är trygga på allmänna platser
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ökat resultat vad gäller trygghet på allmänna platser i stadens mätningar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Civilsamhället organiserar helg- och kvällsvandring med vuxna och
vårdnadshavare.

2017-01-01

2017-12-31

Genomföra och följa upp trygghetsvandringar i hela
stadsdelsområdet.

2017-01-01

2017-12-31

Upprustning av områden i nära anslutning till tunnelbana och torg.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen baseras på att målet för en av
kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls helt och målet för en indikator inte uppfylls. I
bedömningen ingår även att förvaltningens aktivitet har genomförts enligt plan och att
tillhörande nämndmål bedöms uppnås under året.
Samtliga personer med bifallsbeslut om bostad med särskild service har erbjudits boende i
enlighet med insatsen. Vid begränsade lediga platser inom Lagen om valfrihet (LOV) har
förvaltningen letat bostäder utanför LOV både i och utanför Stockholm för att kunna erbjuda
boendeplatser. Trots erbjudanden finns det fortfarande beslut som inte har verkställts. Det
beror på att personerna har haft specifika önskemål och krav på boendena och därför tackat
nej till flera erbjudanden. Vid sådana tillfällen har förvaltningen informerat om, och vid
ansökan, beviljat andra insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) utifrån ålder och behov. Andra insatser inom LSS kan vara avlösarservice
i hemmet, daglig verksamhet, korttidstillsyn och korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
Indikator
Antal färdigställda
bostäder med särskild
service (stöd och service
till personer med
funktionsnedsättning)

Periodens
utfall
0

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

0

12

KF:s
årsmål

Period

tas fram
av
nämnde
n

2017

Analys
De pågående byggprojekten har blivit försenade och därför har ej bostäderna hunnit färdigställas under 2017.
Antal påbörjade bostäder
med särskild service (stöd
och service till personer
med funktionsnedsättning)

6

6

6

tas fram
av
nämnde
n

2017

Analys
Inom fastigheten Strandviolen har uppförandet av gruppbostad i enlighet med LSS påbörjats för 6 st lägenheter.

Nämndmål:
Kvinnor och män, flickor och pojkar har tillgång till särskilda boendeformer
utifrån beslut.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla med beslut om bostad med särskild service får erbjudande om bostad med särskild
service.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Beställarenheten funktionsnedsättning följer att personer som fått
beslut om bostad får erbjudande om bostad så att besluten kan
verkställas.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för
alla
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att målet för
kommunfullmäktiges indikator uppfylls helt samt att en av kommunfullmäktiges aktiviteter
genomförts enligt plan. Bedömningen baseras även på att nämndmålen bedöms uppfyllas helt
samt tillhörande nämndaktiviteter genomförts enligt plan. Förvaltningen har ett rikt utbud av
idrott och fritid och fortsätter att arbeta med att minska skillnaderna mellan pojkar och flickor.
Fritids- och idrottsutbud

Förvaltningen har bedrivit öppen fritidsverksamhet på sju parklekar samt på mötesplatsen
Grimstahörnan. Parklekarna har under 2017 haft cirka 625 besök per vecka. Under året har
barn och ungdomar erbjudits ett rikt utbud av dagkollon och spontanidrott, vilket har
utformats i samverkan med civilsamhället. Fem fritidsgårdar drivs på entreprenad av
fritidsentreprenören Fritid Stockholm AB. Förvaltningen har under året tillhandahållit ett rikt
utbud av fritids- och idrottsaktiviteter, dock är det fler pojkar än flickor som nås av
aktiviteterna. Arbetet för att utjämna könsskillnaden i fritids- och idrottsverksamheten
fortskrider under nästa verksamhetsår.
Sommarlov

Under sommaren har barn och unga i åldern 6-15 år deltagit i sommarlovsaktiviteter och
dagkollon. Samverkan med civilsamhället har möjliggjort ett brett och kostnadsfritt utbud av
aktiviteter. Totalt deltog 381 flickor och pojkar på sommarens dagkollon, vilket är en ökning
jämfört med föregående år, då 313 flickor och pojkar deltog. Under sommaren har även
kostnadsfria aktiviteter erbjudits på Hässelby torg. Under nio veckor har barn och ungdomar
deltagit varje dag mellan klockan 9 och 19 på flera organiserade aktiviteter såsom bokläsning,
teater, musik och möte med polisen. Aktiviteterna har genomförts i samverkan med bland
annat kutlurförvaltningen, civilsamhället och polisen.
Höst- och jullov

Barn och ungdomar har även under höst- och jullov tagit del av ledarledda och lekfulla
aktiviteter på parklekarna. Under höstlovet deltog totalt 225 barn på skogsutflykt,
badturnering, halloweenpyssel och spökjakt. Under jullovet deltog 192 barn i
pepparkakshusutmaning, ljusgjutning, skridskoutflykt och julbordsfirande.
Under jullovet har ungdomsträffar anordnats inom ramen för "Fritid för Framtid". Syftet med
ungdomsträffarna är att barn och ungdomar från olika stadsdelar möts för att tillsammans
prova på fritids- och idrottsaktiviteter. Under jullovet träffades barn i årskurs 6 från
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Backluraskolan och Smedshagsskolan på fritidsgården Åkermyntan. Totalt deltog 15
ungdomar (10 flickor, 5 pojkar) varav 6 ungdomar kom från Backluraskolan och 9 från
Smedshagsskolan.
Utveckling av fritidsutbudet

För att öka andel flickor på fritidsgårdarna fortlöper tjejforum på två fritidsgårdar, satsningen
sker inom ramen för Ungas organisering. Under året har två fokusgrupper för ungdomar som
identifierat sig som HBTQ genomförts. Totalt deltog 8 ungdomar vid två tillfällen. Samtliga
ungdomar önskar en träffpunkt för HBTQ-ungdomar.
Genom samverkan med fotbollsföreningen Brommapojkarna har flickor och pojkar deltagit på
nattfotboll och tjejfotboll i Smedshagen, Grimstahallen och Riddersvikshallen. Utöver
spontanidrott har Brommapojkarna gett ungdomar stöd i att skriva CV samt anordnat
nätverksträff och två rekryteringsmässor med företag.
Indikator
Andelen ungdomar (10-17
år) som upplever att de
har tillgång till
meningsfulla idrotts- och
fritidsaktiviteter

Periodens
utfall
85,44 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

86,26
%

84,55 %

73,07 %

78 %

78 %

2017

Analys
Måluppfyllelsen har uppnåtts. Totalt har 851 elever svarat nöjd och mycket nöjd (svarsalternativ 4 och 5) på påståendet "På
min fritid upplever jag att jag har tillgång till meningsfulla idrottsaktiviteter". Utöver idrottsförvaltningens verksamhet har
stadsdelsförvaltningen erbjudit barn och ungdomar "Summer Camp", i syfte att väcka barn och ungdomar intresse och
kontakt med idrotten.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
fördela demokratistöd till organisationer som arbetar med lokalt
demokratiarbete (1.5)

2017-01-01

2017-12-31

Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
och fastighetsnämnden ska i samråd med miljö- och
hälsoskyddsnämnden, idrottsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden utreda anläggandet av tre leder för
stigcykling i Nackareservatet, Flatens naturreserverat samt
Kyrkhamns naturreservat (1.5)

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Avvikelse

Analys
Aktiviteten är försenad, möte för planering sker under kvartal 1 2018, därefter genomförs fältstudier när växtperioden har
börjat.

Nämndmål:
Flickor och pojkar deltar i organiserade fritids- och idrottsaktiviteter
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Fritids- och idrottsverksamheten anpassas efter flickors och pojkars behov.

stockholm.se
08-508 05 178

Tjänsteutlåtande
Sid 31 (92)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

En översyn av fritidsverksamheten genomförs.

2017-01-01

2017-10-31

Genomföra dialoger med unga för att kartlägga behov av dag- och
familjekolloverksamhet

2017-01-01

2017-12-31

Genomföra drogpreventivit arbete på fritidsgårdarna

2017-01-01

2017-12-31

I samverkan med idrottsförvaltningen och civilsamhället genomförs
dagkollot "Summer Camp"

2017-01-01

2017-08-31

Kartlägga behov av riktade fritidsaktiviteteter för hbtq-ungdomar

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Kvinnor och män deltar i aktiviteter som främjar god hälsa.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kvinnor och män har deltagit i hälsofrämjande aktiviteter.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Föräldrar och barn informeras om vikten av god tandhälsa

2017-01-01

2017-12-31

I samarbete med Karolinska institutet och Hässelby vårdcentral
deltar förvaltningen med att identifiera personer med risk för
diabetes och arbeta med att främja förhållande till välbefinnande
och motion.

2017-01-01

2017-12-31

Kvinnor och män erbjuds seminarier och inspirationsdagar om
hälsa och kost på den öppna mötesplatsen Växthuset.

2017-01-01

2017-12-31

Kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar motiveras
och får hjälp att delta i aktiviteter som främjar god hälsa.

2017-01-01

2017-12-31

Kvinnor och män som bor på gruppbostad eller går på daglig
verksamhet ges förutsättningar och motiveras till att leva ett mer
hälsosamt liv

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att
kommunfullmäktiges indikator uppfylls helt samt att tillhörande nämndmål uppnås under året.
Barn, unga, vuxna och äldre har mött ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och skapande
aktiviteter i förvaltningens verksamheter. Alla enheter har kulturombud (totalt 91) med
uppdrag att arrangera kulturaktiviteter i den egna verksamheten.
Kultur inom förskolan
Alla förskolor arbetar efter ”Kultur i ögonhöjd”, stadens styrdokument för kultur i förskolan.
Barnen får möta kultur både på den egna förskolan och i andra miljöer såsom bibliotek,

stockholm.se
08-508 05 178

Tjänsteutlåtande
Sid 32 (92)

muséer, konserter, teater eller liknande. Alla förskolebarn erbjuds att ta del av minst två
professionella kulturupplevelser per år.
En folder riktad till vårdnadshavarna för barn i förskola färdigställdes under året, som
presenterar utbudet och kulturarbetet inom var och en av de tio förskoleenheterna. Detta och
andra insatser har bidragit en ökning av andel vårdnadshavare som är nöjda med barnens
möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Resultatet
har ökat till 42 procent 2017, att jämföra med 38 procent 2016.
Alla flickor och pojkar i förskolan har tagit del av minst en kulturupplevelse under våren, och
en under hösten. På Förskolans dag arrangerades utställningar med förskolebarnens verk och
aktiviteter med fokus på NTA (Natur och Teknik för Alla). I samband med internationella
barndagen i november arrangerades gemensamma ljusmanifestationer på flera förskolor.
För 1-3 åringarna spelades en gemensam föreställning på ett antal förskolor under tre veckor.
De lite äldre barnen, 4-5 åringarna, fick åka in till staden för att ta del av teater, musik eller
dans, gå på museum eller någon utställning. Även i lokalsamhället, exempelvis på Trappan,
Stadsteatern och biblioteket i Vällingby, i Hässelby gård samt i Åkermyntan, har det funnits
tillfälle att ta del av olika kulturprogram under året.
Förskolorna i Hässelby-Vällingby arbetar aktivt med att uppmuntra alla barn att själva skapa
och uttrycka sig i form av sångsamlingar, musik, instrument, dramatisering av sagor, danser,
lekar och sånger. Många förskolor har egna ateljéristor som arbetar skapande med barnen i
ändamålsenliga och kreativa miljöer.
Kultur inom äldreomsorgen, socialpsykiatrin och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning
En föreläsningsworkshop arrangerades under hösten för medarbetare och kulturombud med
fokus på kultur som verktyg för att skapa meningsfulla möten. Vidare har verksamheterna
tilldelats medel från en gemensam kulturpott till kulturaktiviteter, aktiviteterna följs upp och
utvärderas.
Goda exempel på verksamheternas arbete med kultur är att grupp- och servicebostäder
varannan lördag under året haft gemensamma aktiviteter på mötesplatsen Vita Villan utifrån
brukarnas önskemål och intressen. Det har även arrangerats musik- och sångunderhållning,
föreläsningar, filmvisning, poesi, allsång och mycket mer på den öppna mötesplatsen
Växthuset.
Koppargårdens vård- och omsorgsboende samt servicehus erbjuder ett varierat utbud av
aktiviteter såsom pubafton med levande musik, fredagsdans, biovisning med svenska
klassiska filmer. Skolörtens vård- och omsorgsboende samt servicehus har haft promenader,
grillkvällar med flera aktiviteter. Hemtjänstverksamheterna har bjudit in alla brukare två
gånger under året till träffar på Växthuset, en gång i maj och en gång i december.
Publika arrangemang
Tack vare nämndens stöd till kulturföreningar kunde många evenemang arrangeras publikt i
form av bland annat viskvällar, utställningar, valborgsfirande, midsommarfirande,
julmarknader och det stora eventet Kyrkhamnsdagen.
Flera olika evenemang ordnades av ungdomar som fått ekonomiskt stöd via
kulturförvaltningens Kulturstöd för unga. Med utgångspunkt från ett medborgarförslag
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anordnade en ung invånare en musikfestival på Åkermyntans fritidsgård.
Sommaren – teater, musik och cirkus i parker och på torg
Människor i alla åldrar har kunnat ta del av kultur och scenkonst utomhus och gratis under
sommaren. Inte mindre än 33 scenkonstupplevelser, de flesta för barn och unga, gavs i
samarbete med Kulturförvaltningen och Kulan, Länsmusiken i Stockholm och Parkteatern. På
Hässelby torgs scen spelades det barnteater varje torsdag, där feriearbetare fungerade som
värdar vid föreställningarna.
Vällingby Kulturdag (tidigare Dansdagen i Vällingby) är numera ett stående inslag i
stadsdelens kulturkalender och är ett samarbete mellan Vällingby City, Kulturhuset
Stadsteatern Vällingby, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, stadsbiblioteket och de
lokala kulturaktörerna, bl a Medborgarhusföreningen Trappan. Besökarna kunde ta del av
olika scenuppträdanden både på torgets scen och inne på Stadsteatern.
Indikator
Andel ungdomar (10-17
år) som upplever att de
har tillgång till
meningsfulla
kulturaktiviteter

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

81,61 %

78,6 %

84,6 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

73 %

73 %

2017

Nämndmål:
Verksamheten har ett tillgängligt och mångsidigt kulturutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Andelen föräldrar till flickor i förskolan som är nöjda med barnets kulturupplevelser ökar till
minst 68 %.
Andelen föräldrar till pojkar i förskolan som är nöjda med barnets kulturupplevelser ökar till
minst 68 %.
Förskolorna erbjuder minst två professionella kulturupplevelser.
Parklekarna erbjuder minst en professionell kulturupplevelse.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ett programblad med ett utbud av professionella kulturupplevelser
riktat till äldreomsorgen respektive omsorgen om personer med
funktionsnedsättning tas fram.

2017-01-01

2017-10-31

Avvikelse

Analys
Arbetet med att ta fram foldrar för flera verksamheter visade sig omfattande och förskolornas folder prioriterades under 2017.
Former för att informera om kultur för brukare inom äldreomsorg om och personer med funktionsnedsättning, undersöks
under 2018.
Ett programblad riktat till förskola och parklek med ett utbud av
professionella kulturupplevelser tas fram.

2017-01-01

2017-02-28

Förskolan erbjuder flickor och pojkar en professionell
kulturupplevelse under hösten.

2017-08-01

2017-12-31

Förskolan erbjuder flickor och pojkar en professionell
kulturupplevelse under våren.

2017-01-01

2017-06-30
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Parkleken erbjuder flickor och pojkar professionell kultur

2017-01-01

2017-12-31

Stödet till kulturombud inom äldreomsorgen och omsorgen om
personer med funktionsnedsättning utvecklas.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god
kvalitet
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att målen för tre av
kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls helt och målen för tre indikatorer uppfylls delvis
samt att tillhörande nämndmål nås under året.
För att de äldre och deras närstående ska känna sig trygga har det informationsmaterial som
lämnas vid hembesök och vårdplaneringar vidareutvecklats under året. I en folder finns
information om hur det går till från ansökan till beslut, akut hjälp efter kontorstid, synpunkter
och klagomål samt övrigt stöd såsom förebyggande insatser och öppna träffpunkter. En folder
har också vidareutvecklats gällande information till de som fått avslag på sin ansökan om
särskilt boende och hur processen kring överklagan går till. I denna folder finns även
information om olika boendeformer som inte är biståndsbedömda.
För att ge ökad trygghet för äldre har medarbetare inom beställarverksamheten genomgått
utbildning om våld i nära relationer med stöd av förvaltningens relationsvåldsteam. En
arbetsgrupp har bildats som har vidareutbildats ytterligare och som under året har tagit fram
rutiner och arbetsmaterial. Genom utbildningen har medarbetarna fått ökad kunskap som gör
att de tidigare kan uppmärksamma tecken på våld i nära relationer och då ge stöd och
information till de äldre.
Stadens program för anhörigstöd har implementerats och anhörigombud har fått utbildning
och stödjer kollegorna i det dagliga arbetet.
Aktivitetscenter och mötesplatser

Många äldre efterfrågar öppna mötesplatser med möjlighet till fysiska aktiviteter och social
samvaro i stadsdelsområdet. Stadsdelsförvaltningens första aktivitetscenter, Fästmanssoffan i
Nälsta, öppnade den 1 oktober. Fästmanssoffan har öppet tre dagar i veckan med inplanerade
aktiviteter som gymnastik, bingo och seminarier. Aktivitetscentret vänder sig till alla i
stadsdelsområdet som är 65 år eller äldre och har varit välbesökt sedan öppnandet. När
stadsdelsförvaltningen inte nyttjar lokalen används den av boende i seniorboendet som ligger i
samma byggnad. Planering pågår även inför öppnandet av ett aktivitetscenter i Hässelgården i
Hässelby gård i början av 2018. Aktivitetscentret blir stadsdelens största och kommer att
erbjuda aktiviteter och öppethållande alla vardagar. I anslutning till de centra som öppnas
finns Micasas hyresbestånd av seniorbostäder. På samtliga mötesplatser finns ett mindre kafé
med möjlighet till social samvaro. Växthusets aktiviteter är välbesökta och det är framförallt
motionspass och träningsverksamhet som efterfrågas.
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I samband med tertialrapport 1 2017 tilldelades stadsdelsnämnden 1 mnkr för att upprätta
aktivitetscenter i anslutning till trygghetsboenden. Medlen har använts till personal- och
lokalkostnader, inköp av utrustning och material samt möbler och inredning till verksamheten
i öppnade och planerade aktivitetscenter.
Växthuset samarbetar med civilsamhället som kan erbjuda sociala aktiviteter. Under det
gångna året har en ideell förening bedrivit läxhjälp i Växthusets lokaler i syfte att även
etablera möten över generationsgränserna. Ett flertal seminarier med innehåll som riktar sig
till äldre har genomförts, exempelvis information om olika former av omsorg för äldre. Flera
av dem har arrangerats tillsammans med Hässelby församling vilket resulterat i att
förvaltningen nått en bredare målgrupp.
Mötesplatser för äldre i Hässelby har efterfrågats. I avvaktan på det aktivitetscenter som
kommer att öppna 2018 har Växthuset tillsammans med Containerråttan daglig verksamhet
drivit ett kafé på Ormängstorget. Där har allmänheten, framförallt äldre, kunnat köpa fika och
få möjlighet till en stunds social samvaro.
Äldre personer med socialpsykiatrisk problematik efterfrågar mötesplatser där man möter
personer med liknande problematik. Ett samarbete har därför inletts mellan mötesplatsen
Växthuset och träfflokalen Kompassen. Syftet är att utforma aktiviteter som är anpassade för
personer med en socialpsykiatrisk problematik. Arbetet kommer att fortsätta under 2018,
bland annat genom ett samutnyttjande av lokaler där Kompassens besökare kan ha aktiviteter
på Växthuset kopplat till motion och hälsa.
Under året har stödet till anhöriga förstärkts genom att flera anhörigcirklar har startat både i
Hässelby och i Vällingby. Vid cirklarna deltar framförallt kvinnor och för att nå fler män har
ett försök gjorts med att starta en cirkel som enbart vänder sig till män, men där blev
deltagandet lågt.
Den uppsökande verksamheten för att nå äldre med information om vilka insatser som finns
att söka har bland annat skett genom att vissa av Växthusets aktiviteter och seminarier har
förlagts till andra offentliga lokaler. Två gånger per år bjuder dessutom den kommunala
hemtjänstens in alla sina brukare till träffar i syfte att ge information och ta emot synpunkter.
För att skapa förutsättningar för mer individanpassade insatser och högre delaktighet i
insatsernas utförande inom hemtjänsten har implementeringen av så kallad ramtid påbörjats.
Mat och måltider
Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för den enskildes livskvalitet. Alla
medarbetare på förvaltningens vård- och omsorgsboenden har genomgått utbildning gällande
mat och måltidsmiljö. De äldres synpunkter på mat och måltidsmiljön fångas genom
regelbundna möten inom verksamheten. Utbildningar har även hållits av dietist gällande
näringsriktiga måltider.
Utvecklingsarbetet kring mat- och måltider har bidragit till att 69 procent anser att måltiden är
en trevlig stund på dagen, att jämföra med föregående års resultat på 63 procent.
God vård och omsorg
För att säkerställa en trygg och säker omvårdnad sker ett kontinuerligt förebyggande arbete på
förvaltningens vård- och omsorgsboenden. Noggrann uppföljning görs av antal fall, trycksår
och undernäring som bland annat ligger till grund för riskbedömningar och vårdplanering för
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att minska förekomsten av sådana komplikationer. I syfte att få till stånd ett gott
omhändertagande vid livets slutskede har även utbildningar i palliativ vård genomförts. För
att höja kompetensen avseende demens-sjukdomar och demensvård bjöds medarbetare in till
en halvdag på temat demens. Representanter från rehabilitering, vårdcentraler och
Minnesmottagningen berättade och föreläste om demens och hur man kan bemöta personer
med demensdiagnos.
Förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete har resulterat i en kraftig ökning av andel
nöjda med sin äldreomsorg i stadsdelsområdet. Utfallet 2017 var 84 procent, att jämföra med
2016 års 74 procent.
Alla äldre kvinnor och män med beslut om insatser inom äldreomsorg ska vara delaktiga i hur
insatsen utförs. En särskild satsning har därför genomförts på framtagandet av
genomförandeplanen och att den används i det dagliga arbetet. För att säkerställa att alla har
en aktuell genomförandeplan och att levnadsberättelser används för att underlätta vid
upprättandet av genomförandeplanen har regelbundna kontroller genomförts. Nya brukare
inom hemtjänsten blir alltid kontaktade av samordnare för att gå igenom beviljade insatser
och eventuella individuella behov. Satsningen har lett till en ökning av andelen
genomförandeplaner.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel boende på vårdoch omsorgsboende som
upplever att måltiden är
en trevlig stund på dagen

69 %

67 %

70 %

63 %

66 %

71 %

2017

Andel omsorgstagare som
upplever att de kan
påverka hur hjälpen utförs
i äldreomsorgen

77 %

82 %

84 %

2017

Indikator

Analys
Resultatet ligger kvar på samma som föregående år. Enheterna kommer att fortsätta arbetet med att tydliggöra för brukaren
på vilket sätt de kan göras delaktiga och påverka utformningen av sin insats. Införande av ramtid inom hemtjänst och arbetet
med implementering av det arbetssättet fortsätter under 2018.
Andel personer som får
en daglig utevistelse vård- och
omsorgsboende

47 %

42 %

49 %

48 %

51 %

55 %

2017

Analys
Förvaltningen når inte årsmålet. Enheterna arbetar med att tydliggöra hur utevistelser sker och forsätter att mer noggrant
dokumentera om brukaren tagit del av utevistelse eller ej.
Andel trygga
omsorgstagare i
äldreomsorgen

86 %

82 %

83 %

2017

Andelen nöjda
omsorgstagare
äldreomsorgen

84 %

79 %

84 %

2017

Antal personal en
hemtjänsttagare med
minst två besök om dagen
möter under en 14-

10,8

10

Max 10
personer

2017
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

dagarsperiod
Analys
Utfallet ligger kvar på samma värde som 2016. Enheterna arbetar vidare med att resultatet av den dagliga schemaplanering
ska resultera i en kontinuitet som överensstämmer med målet.

Nämndmål:
Kvinnor och män har en trygg ålderdom
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Andel äldre som i brukarenkäten uppger att de är trygga ökar till 82 procent (79 procent
2016).
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

För att äldre kvinnor och män ska känna sig trygga ökar
personalens kompetens om våld i nära relationer, missbruk och
psykisk ohälsa.

2017-01-01

2017-12-31

Mötesplatser för äldre utvecklar samarbetet med ideella
organisationer

2017-01-01

2017-12-31

Utveckla samverkan mellan äldreomsorgen och individ- och
familjeomsorgen och tydliggöra ansvarsfördelning

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Samverkan mellan berörda enheter har påbörjats med exempelvis en bogrupp som samverkar kring boendesituationer för
äldre personer.

Nämndmål:
Kvinnor och män har en äldreomsorg av god kvalitet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Andel äldre som i brukarenkäten uppger att de är nöjda ökar till 78 procent (75 procent 2016).
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Beställarenheten äldreomsorg integrerar ett folkhälsoperspektivet i
biståndsbedömningen

2017-01-01

2017-12-31

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Aktiviteten är pausad i väntan på riktlinjer från äldreförvaltningen 2018-01-15.
Utifrån att ramtid införs inom hemtjänsten granskar
beställarenheten äldreomsorg att genomförandeplaner
överensstämmer med beställda insatser.
Analys
Ram tid är infört i staden men vår förvaltning uppnår inte målet med att flertalet beställningar sker via ramtid, dock granskas
de genomförandeplaner som inkommit.
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Nämndmål:
Kvinnor och män är delaktiga i hur insatsen genomförs
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Andel äldre som i brukarenkäten uppger att de är delaktiga ökar till 80 procent (77 procent
2016).
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utförarenheterna säkerställer att alla brukare har en aktuell
genomförandeplan

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
Förvaltningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Alla sex av
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet bedöms uppnås helt. Hur förvaltningen har
bidragit till inriktningsmålet sammanfattas nedan och beskrivs närmare under respektive mål
för verksamhetsområdet. Bedömning av måluppfyllelse och eventuella avvikelser redovisas
under respektive mål, indikator och aktivitet.








Verksamheten har energieffektiviserats bland annat genom utbyte av
utomhusbelysning till LED-belysning vid lekparken Grötfatet i Vällingby samt vid
bollplanen i anslutning till Vällingbyskolan.
Verksamheterna väljer i allt större utsträckning att använda elcyklar för sina
tjänsteresor. Förvaltningen har därför köpt in ytterligare 20 elcyklar
Skötseln av park- och naturmarksområden genomfördes enligt plan med syfte att
bevara den biologiska mångfalden, vilket också främjar ekosystemtjänsterna.
Vid stadsdelsområdets förskolor och parklekar bedrevs pedagogisk odling under
sommarsäsongen.
Under våren utplacerades sex nya avfallskärl fördelat mellan Maltesholmsbadet och
Kanaanbadet för att uppnå ett resurseffektivt kretslopp.
Förvaltningen fortsatte under året arbetet med att öka andelen inköp av ekologiska
livsmedel inom verksamheten.
Förvaltningen samarbetade under året med respektive fastighetsbolag för att garantera
ett bra inomhusklimat, bland annat avseende temperatur och ventilationsflöden inom
verksamhetens lokaler.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Årsmålet för kommunfullmäktiges indikator
Köpt energi överskrids något, men detta förklaras av att fler verksamheter övergått i egen regi
och att andelen köpt energi ligger kvar på samma nivå som 2016 trots utökad lokalyta.
Målbedömningen baseras även på att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att energieffektivisera verksamheten och utifrån beviljade
investeringsmedel för 2017 har ett antal åtgärder påbörjats. Projektering pågår för utbyte av
utomhusbelysning till LED-belysning vid lekparken Grötfatet i Vällingby samt vid bollplanen
i anslutning till Vällingbyskolan, utbytet beräknas bli klart under kvartal 1 2018. Utbyte av
gamla armaturer till LED-belysning vid Grimsta motionsspår pågår, provbelysning och test av
olika armaturer genomfördes under september, utbytet beräknas vara klart under kvartal
1 2018.
Byte till LED-belysning är genomfört vid förskolan Borgen. Projektering pågår för byte till
LED-belysning i förvaltningens lokaler för Arbetsforum och Ekeby gruppbostad, öppna
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förskolorna Älgen, Västergök och Viljan samt i förvaltningens parklekar. Kompletteringar av
LED-belysning har påbörjats i förvaltningens lokaler vid Hässelby torg 10 samt 20-22.
Utbytet beräknas bli klart under kvartal 1 2018.
Indikator

Periodens
utfall

Köpt energi (GWh)

1,6 GWh

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

1,6 GWh

1,5 GWh

KF:s
årsmål

Period

1835
GWh

2017

Analys
Resultatet 1,6 GWh för indikatorn "Köpt energi" överstiger årsmålet 1,5 GWh. Orsaken är att förvaltningen har tagit över fler
verksamheter i egen regi med fler kvadratmeter lokalyta som följd, det innebär en högre andel köpt energi trots genomförda
klimatinvesteringsåtgärder. Resultatet visar att trots utökad lokalyta under året är andelen köpt energi samma som 2016.

Nämndmål:
Verksamheten använder energi på ett hållbart sätt
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Energieffektiviseringar minskar energianvändningen i den egna verksamheten.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Klimatinvesteringsåtgärder avseende inomhusmiljön. Byte till LEDbelysning vid förskolan Borgen samt nya kontorsarmaturer vid
Ekeby gruppbostad och dagverksamheten Containerråttan.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Eftersom lokalbyte pågår för Containerråttans verksamhet har beviljade klimatinvesteringsmedel istället fördelats på andra
verksamheter i förvaltningens regi. Se text under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.
Klimatinvesteringsåtgärder avseende utomhusmiljön. Byte till LEDbelysning vid lekplatsen Labyrinten samt vid bollplanen vid
parkleken Grötfatet.

2017-01-01

2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att tillhörande
nämndmål bedöms nås under året.
Verksamheterna väljer i allt större utsträckning att använda elcyklar för sina tjänsteresor.
Förvaltningen har därför köpt in ytterligare 20 elcyklar. Trots att förvaltningen har övertagit
ett antal dagverksamheter i egen regi, består fordonsparken oförändrat av 20 bilar. Arbetet
med att samordna och minska fordonsparken fortsätter i den takt som medges utifrån
verksamhetens behov samt tecknade avtal.
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Nämndmål:
Resor och transporter i förvaltningens regi är effektiva och hållbara
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Förvaltningens fordonspark minskar.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att tillhörande
nämndmål bedöms nås under året.
Skötseln av park- och naturmarksområden har genomförts enligt plan och har som syfte att
bevara den biologiska mångfalden vilket också främjar ekosystemtjänsterna. I Grimsta
naturreservat har ängsytan vid Enebacken slagits med lie liksom den stora ängsytan utanför
reservatet. Syftet är att gynna ängens blomning genom att missgynna snabbväxande örter och
sly som annars skulle dominera ängen. Vidare har det röjts runt ekar och andra värdefulla träd
för att ge träden en bra livsmiljö, exempelvis ekarna i slänten ned mot Ådalens plaskdamm.
Nya perennplanteringar med insektsbefrämjande växter anlades i Engelska parken i Hässelby
samt i slänterna vid viadukterna under Maltesholmsvägen och tunnelbanespåret.
Vid samtliga parklekar har ett körsbärsträd planterats som ett vårdträd, vid parklekarna Guldet
i Grimsta och Gulsippan i Backlura planterades nya träd i samband med pågående
upprustningsprojekt.
Förvaltningen har under säsongen erbjudit invånarna möjlighet till stadsodling i Solursparken
i Vällingby. Vid stadsdelsområdets förskolor och parklekar bedrivs pedagogisk odling under
sommarsäsongen. Det har också varit möjligt att odla vid gruppbostäder samt vid
dagverksamheten Containerråttan.
Nämndmål:
Park- och naturmarksområden bidrar till en hållbar livsmiljö
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Stärkt biologisk mångfald och artrikedom i park- och naturområden.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Anlägga minst 2 perennrabatter med insektsfrämjandeväxter i
stadsdelsområdet.

2017-01-01

2017-12-31

Formerna för stadsodling ses över

2017-01-01

2017-03-31

Avvikelse
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Tjänsteutlåtande
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Fortsätta arbetet med vassröjning i Råcksta träsk.

2017-01-01

2017-12-31

Genomföra lökplantering tillsammans med förskolan.

2017-01-01

2017-12-31

Trädplantering genomförs i stadsdelsområdet. Minst 2 träd
planteras under 2017.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att målet för nämndens
indikator uppfylls helt under året samt att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.
Verksamhetens arbete med att uppnå resurseffektiva kretslopp fortsätter. Under våren
utplacerades sex nya avfallskärl fördelat mellan Maltesholmsbadet och Kanaanbadet.
Avfallskärlet "BigBelly" drivs av solceller och återanvänder sin energi för komprimering av
avfall. Detta innebär att det får plats avfall motsvarande fem till sju gånger kärlets storlek
samt att behovet av antalet transporter för hämtning av avfall minskar. Kärlet är också
utformat så att skadedjur inte kan komma åt innehållet samt att kärlen larmar när det är dags
för tömning. De nya kärlen bidrog till att strandbaden inte fick överfulla papperskorgar med
risk för spridning av skräp.
Den 13 maj hölls en miljödag för alla åldrar på Hässelby gårds torg med cirka 300 besökare.
Flera olika aktörer deltog under dagen såsom Stockholm Vatten och Avfall, Energi- och
klimatrådgivningen, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Fritidsgården Lyktan, Karolinska
institutet med flera. Med enkla medel lärdes det ut vad en klimatsmart vardag innebär genom
bland annat en tipsrunda runt torget, lådor där barn fick testa på att källsortera samt en
barnteaterföreställning om avfall. Dessutom visades en biodling upp för besökarna.
Information gavs också om stadens projekt "Guide till tystnaden" om ljudmiljöer och var det
går att hitta "tysta platser" i natur- och kulturreservat inom Stockholm stad.
Nämndmål:
Verksamheten bidrar till resurseffektiva kretslopp
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheter som i sin verksamhet serverar/tillhandahåller livsmedel sorterar där det är möjligt ut
sitt matavfall för biologisk behandling.
Indikator
Andel enheter som
sorterar ut matavfall för

Periodens
utfall
61,29 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål
40 %

KF:s
årsmål

Period
2017
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Sid 44 (92)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

biologisk behandling
Analys
Indikatorn är ny för 2017 därför saknas jämförande resultat för 2016.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

En miljödag om ett klimatsmart Stockholm genomförs för invånare
och besökare.

2017-04-01

2017-10-31

Samtliga förskolor och parklekar ska successivt certifiera
verksamheten i enlighet med skolverkets ”Skola för hållbar
utveckling” eller "Grön Flagg"-certifiering enligt "Håll Sverige Rent".

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
10 av förvaltningens förskolor är idag certifierade genom "Grön flagg",enligt stiftelsen Håll Sverige Rent. 1 förskola har
erhållit Skolverkets certifiering. Flertalet av resterande förskolor har påbörjat arbetet under hösten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att målen för samtliga
av kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls helt samt att tillhörande nämndmål bedöms nås
under året.
Arbetet i enlighet med kemikaliecentrums framtagna "Vägledning för kemikaliesmart
förskola" har genomförts enligt plan. Förskolor och parklekar implementerar de egna
framtagna handlingsplanerna med rutiner enligt nivå 1 som togs fram 2016. Beviljad
budgetjustering avseende kemikaliesmart förskola har möjliggjort fortsatta åtgärder enligt
nivå 2, som bland annat har inneburit utbyte av gamla lekkuddar och möbler stoppade med
skumgummi, utbyte av vilmadrasser och skötbäddar av PVC, utbyte av köksartiklar med nonstick-beläggning samt utbyte av gammal köksutrustning av plast mot glas, porslin, rostfritt
stål eller trä.
Därutöver fortsätter arbetet med att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel inom
verksamheten.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel av stadens
förskolor som har
genomfört alla åtgärder på
nivå 1 enligt
kemikaliecentrums
vägledning för
kemikaliesmart förskola

100 %

100 %

100 %

95%

2017

Andel bygg- och

80 %

66,67 %

80 %

75%

2017
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

43,13

40 %

40%

2017

anläggningsentreprenader
i stadens regi som
uppfyller stadens krav
avseende användning av
Byggvarubedömningen
(BVB) eller därmed
jämförliga system
Andel inköpta ekologiska
livsmedel i staden i kronor
av totala värdet av inköpta
måltider och livsmedel

49,08

Nämndmål:
Verksamheten är kemikaliesmart
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Andelen inköp av ekologiska livsmedel/kostentreprenader uppgår till minst 40 procent.
Implementeringen av nivå 1 enligt egna framtagna handlingsplaner pågår. Genomförandet av
nivå 2 i enlighet med kemikaliecentrums framtagna vägledning är påbörjad.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att tillhörande
nämndmål bedöms nås under året.
Skyddsronder genomförs årligen med syfte att kontrollera att inomhusmiljön i verksamhetens
lokaler är sund. Förvaltningen har under året samarbetat med respektive fastighetsbolag för att
garantera ett bra inomhusklimat, bland annat avseende temperatur och ventilationsflöden
inom verksamhetens lokaler. Ventilationskontroll har under våren utförts på samtliga plan i
förvaltningshuset för att tillgodose att inomhusluften är av god kvalité.
Förvaltningen har under en längre tid fört en dialog med fastighetsägaren om att samtliga
hissar på Hässelby torg 20-22 behöver tillgänglighetsanpassas genom att
dörröppningsautomatik installeras på samtliga hissar. Fastigheten har många besökare till
förvaltningens reception men också till vårdcentralen i samma fastighet. Samtliga hissar har
nu försetts med dörröppningsautomatik.
Nämndmål:
Inomhusmiljön i förvaltningens lokaler är sund
Uppfylls helt
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Sid 46 (92)

Förväntat resultat

Verksamhetens lokaler uppfyller stadens krav på sund inomhusmiljö.
Förvaltningens lokaler är tillgänglighetsanpassade.
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KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Bedömningen är att förvaltningens arbete bidrar till att inriktningsmålet uppfylls helt under
året. Bedömningen grundas på att förvaltningens arbete bidrar till att samtliga fyra
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt under året. Hur förvaltningen
har bidragit till inriktningsmålet sammanfattas nedan och beskrivs närmare under respektive
mål för verksamhetsområdet. Bedömning av måluppfyllelse och eventuella avvikelser
redovisas under respektive mål, indikator och aktivitet.








Bokslutet uppvisar ett överskott om efter resultatöverföringar och prognossäkerheten
var mycket god.
Förvaltningen fortsatte under året att samverka med universitet och högskolor
Förvaltningen fortsatte under året att samverka med Stockholm Business Region AB i
utvecklingen av företagandet.
Antalet feriearbetande ungdomar ökade jämfört med året innan.
Antalet bidragshushåll minskade, särskilt i åldersgruppen 18-24 år. Även antalet barn
som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska.
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden erbjöds arbetsträning och
arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsforum, förvaltningens egen verksamhet för
arbetsträning.
Ett systematiskt arbete med att förbättra verksamheternas kvalitetsarbete, uppföljning
och analys fortlöpte under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under året bidrar till verksamhetsmålet,
bland annat genom samverkan med universitet och högskolor för att ta del av forskning och
säkerställa framtida kompetensförsörjning.
Förskolan deltog i början av året i ett forsknings- och utvecklingsprogram vid
Linnéuniversitetet i syfte att ta fram modeller för dokumentation och utvärdering av
verksamheten med fokus på barns lärande. Projektet har avslutats och utvärderingen visar att
personalen har ändrat fokus i dokumentationen om barnen.
Förvaltningen har tagit emot cirka 70 förskollärarstudenter för verksamhetsförlagd utbildning
i samverkan med Stockholms universitet. I samverkan med Stockholms universitet och Ersta
Sköndals högskola har förvaltningen även tagit emot cirka fem socionomstudenter för praktik
under handledning. Medarbetare erbjuds kontinuerligt fortbildning vid universitet och
högskola.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter
samt att tillhörande nämndmål bedöms nås under året.
Stadsdelsförvaltningen har under året deltagit i Stockholm Business Region AB:s (SBR)
nätverk i syfte att utveckla samverkan med det lokala näringslivet.
Under året har lokala företagare bjudits in till Näringslivsrådet för att i samverkan med
tjänstemän och politiker utveckla det lokala näringslivet. Vårens näringslivsråd behandlade
utvecklingen av Hässelby gård. Under näringslivsrådet medverkade fastighetsägaren Fast
Partner. Under årets andra näringslivsråd låg fokus på Vällingby centrums utveckling. Vid
detta medverkade Newsec som är fastighetsförvaltare i Vällingby centrum.
Näringslivsrådet bjöd i slutet av året in företagare i stadsdelsområdet till en företagskväll.
Under företagskvällen informerade representanter från arbetsförmedlingens
näringslivsavdelning om hur arbetsförmedlingen jobbar med näringslivet.
Från och med 2017 finns en fastighetsägareförening i Hässelby-Vällingby. Föreningen har
bildats på initiativ av bland andra Svenska bostäder och förvaltningen. Förvaltningen
samverkar med föreningen i trygghetsfrågor och i frågor som berör stadsdelsområdets
utveckling. Stadsdelsdirektören är adjungerad i föreningens styrelse.
Nämndmål:
Förvaltningen deltar i SBRs uppdrag att utveckla företagande i ytterstaden.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Det lokala näringslivet deltar i lokala aktiviteter och lokala utvecklingsfrågor.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Det lokala näringslivet bjuds av näringslivsrådet till minst 2
arrangemang.

2017-01-01

2017-10-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att sex av
kommunfullmäktiges sju indikatorer uppfylls helt samt att den av kommunfullmäktige
stockholm.se
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beslutade aktiviteten har genomförts enligt plan.
Feriearbete

Förvaltningen fortsätter att satsa på att erbjuda feriearbete. Under året har 1 264 ungdomar (51
procent flickor, 49 procent pojkar) fått feriearbete, vilket är en ökning från 1 104 ungdomar
året innan. Ungdomar har erbjudits feriearbete under sommar- höst- och jullov. Under
sommaren fick 1 007 ungdomar feriearbete (969 år 2016), varav 926 ungdomar var anställda
av stadsdelsförvaltningen och 81 av fackförvaltningar och bolag. Under höst- och jullovet
feriearbetade totalt 257 ferieungdomar (135 år 2016). Under året har totalt 916 ungdomar
erbjudits feriearbete för första gången, vilket är en markant ökning från 2017 då antalet var
478.
Samtliga ungdomar som angav prioriteringsskäl (funktionsnedsättning, sociala skäl,
ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret eller ungdomar som bedöms ha
behov av språkstödjande insatser) erbjöds feriearbete. Totalt beviljades 139 ungdomar
feriearbete med godkända prioriteringsunderlag.
Förvaltningen har erbjudit ungdomar varierande arbetsplatser och arbetsuppgifter på förskola,
äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och fritid. Under våren 2017 fick
handledare och feriearbetsplatser utbildning, totalt sju tillfällen varav ett tillfälle var med
inriktning neuropsykiatri.
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknaden har varit god och allt fler personer kommer ut i arbete. Detta återspeglas
också i att andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen har
minskat och uppgår till 1,9 procent. Antalet bidragshushåll har minskat under första halvåret
från 803 hushåll i januari till 773 i juli. Därefter har antalet bidragshushåll återigen ökat och
uppgår till preliminärt 815 hushåll i december. Ökningen avser främst nyanlända personer
som anvisats till stadsdelen och som inte ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Det
kan till exempel bero på att personer är sjukskrivna, föräldralediga eller av andra skäl inte står
till arbetsmarknadens förfogande och som har behov av stöd från socialtjänsten.
Även om antalet bidragshushåll har minskat under året har kostnaderna för tillfälligt boende
på hotell och vandrarhem ökat jämfört med föregående år och uppgår till i genomsnitt drygt
400 tkr per månad. Anledningen är att andelen försörjningsstödstagare som är bostadslösa har
ökat. Bristen på bostäder är ett stort problem och innebär svårigheter för familjer när det
gäller barnens skolgång, möjligheter till arbete och etablering i samhället.
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I åldersgruppen 18-24 år har i genomsnitt 67 personer haft försörjningsstöd varje månad vilket
är en minskning jämfört med föregående år då i genomsnitt 85 personer hade
försörjningsstöd. Fördelningen mellan kvinnor och män i åldern 18-24 år är jämn. En positiv
utveckling konstateras också när det gäller antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt
bistånd som minskar från 566 barn i januari till preliminärt 516 barn i december. För att stärka
barnperspektivet har arbetet påbörjats med att genomföra barnkonsekvensanalyser i samtliga
beslut som avser hyres- och elskulder samt tillfälliga boenden.
I samarbete med Jobbtorg har förvaltningen erbjudit visstidsanställningar, så kallade
Stockholmsjobb, till personer som varit arbetslösa under lång tid. Detta är ett led i att stärka
individens anställningsbarhet och öka förutsättningarna att bli självförsörjande. Under året har
41 personer haft en anställning, varav 24 kvinnor och 17 män. Arbetsplatserna har främst varit
inom förskola och äldreomsorg.
Andelen vuxna personer med långvarigt försörjningsstöd uppgår till 1,4 procent och är en
minskning jämfört med föregående år då andelen var 1,6 procent. Många av dessa personer
står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårigheter att få arbete på grund av bland annat
språksvårigheter, sjukskrivning och socialmedicinska orsaker. Som ett led i att bli
självförsörjande erbjuds arbetsträning och arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsforum,
förvaltningens egen verksamhet för arbetsträning. Antalet personer som haft arbetsträning är
totalt 103 personer, varav 50 procent kvinnor. Under året har 30 personer, varav 13 kvinnor
och 17 män haft offentligt skyddad anställning (OSA). Av dessa har nio personer avslutats till
egen försörjning.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel personer som har
ekonomiskt bistånd i
förhållande till
befolkningen

1,9 %

1,8 %

2,2 %

2,23 %

2,3 %

1,7 %

VB 2017

Andel vuxna med
långvarigt ekonomiskt
bistånd jämfört med

1,4 %

1,3 %

1,6 %

1,62 %

1,6 %

1,1 %

VB 2017

Indikator
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Antal aspiranter som fått
Stockholmsjobb

41 st

17 st

24 st

32 st

20 st

850 st

VB 2017

Antal praktiktillfällen som
genomförs inom stadens
verksamheter av de
aspiranter som Jobbtorg
Stockholm matchar

35 st

17 st

18 st

36 st

50 st

500 st

VB 2017

Indikator
samtliga vuxna invånare

Analys
Årsmålet uppnås inte. Det har varit vissa svårigheter att få fram varierande arbetsplatser och arbetsplatser med enklare
arbetsuppgifter som har motsvarat målgruppens behov.
Antal tillhandahållna
platser för sommarjobb

516

510

500 st

8 500 st

2017

Analys
Förvaltningen har tillhandahållit 487 arbetsplatser för sommarjobb och 29 arbetsplatser för höst- och jullov.
Antal tillhandahållna
platser för
Stockholmsjobb

41

Antal ungdomar som fått
sommarjobb i stadens regi

926 st

453 st

473 st

16

20 st

900 st

VB 2017

1 044 st

850 st

8 500 st

2017

Analys
Totalt har 1264 ungdomar fått feriejobb (under sommaren fick 1007 ungdar feriearbete, varav 926 har fått via förvaltningen
och 81 via bolag och fackförvaltningar).

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med
arbetsmarknadsnämnden stärka arbetet med kvinnor långt ifrån
arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska
jämställdheten i staden.

2017-01-01

2017-12-31

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Antalet anställda ferieungdomar som ej arbetat tidigare inom
Stockholm Stad uppgår till minst 50 %

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Flickor och pojkar erbjuds feriearbete
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Minst 1000 ungdomar får feriearbete.
Minst 80 % av utförarenheterna tar emot ferieungdomar.
Antal ungdomar som feriearbetar för första gången ökar.
Avvikelse

Analys
Antalet anställda ferieungdomar som ej arbetat tidigare uppgick till 78 % (923 av 1183 arbetade för första gången sommaren
2017)
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna tar emot ferieungdomar

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Upp till 95% av förvaltningens utförarenheter (förskola, äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri, fritid) anmälde
arbetsplatser under sommaren 2017.
Feriearbete erbjuds under samtliga lov

2017-01-01

2017-12-31

Analys
Totalt fick 1007 ungdomar feriearbete under sommarlovet (926 ungdomar anställdes av förvaltningen och 81 ungdomar av
fackförvaltning och bolag). Totalt fick 179 ungdomar feriearbete under höstlovet och 78 ungdomar under jullovet.
Ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds feriearbete

2017-01-01

2017-12-31

Utbildning erbjuds till feriearbetsplatser och handledare

2017-01-01

2017-12-31

Nämndmål:
Kvinnor och män är självförsörjande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Antalet bidragshushåll minskar och andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande
till befolkningen minskar och uppgår till högst 2,3 procent.
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar och uppgår till högst 1,6 procent av
samtliga vuxna invånare.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd får information om
förskola och annan pedagogisk verksamhet för barnen.

2017-01-01

2017-12-31

I samverkan med Jobbtorg motivera äldre unga (18-25 år) till
arbete eller studier

2017-01-01

2017-12-31

Kartläggning av långtidsarbetslösa kvinnor som uppbär
försörjningsstöd

2017-01-01

2017-12-31

Rutiner för uppföljning av beslutade återkrav uppdateras.

2017-01-01

2017-03-31

Samverkansformer utvecklas mellan vuxenenheten,
försörjningsstödsenheten, mottagning- och serviceenheten och
utredningsenheten barn och unga för att uppnå en helhetssyn i
arbetet och säkerställa att barnperspektivet genomsyrar arbetet.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen har under kommunfullmäktiges mål 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare
med goda arbetsvillkor formulerat nämndmålet "Medarbetare och chefer har rätt kompetens
utifrån verksamhetens behov och uppdrag". Där beskrivs hur förvaltningen arbetar med
kompetensutveckling och vidareutbildning av sina medarbetare, vilket bedöms vara vad
förvaltningen främst har rådighet över avseende detta verksamhetsområdesmål.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att
kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls helt.
Bokslutet för 2017 visar ett överskott om 2,4 mnkr före resultatöverföringar och 1,2 mnkr
efter. Årets resultat motsvarar en avvikelse om 0,13 procent av driftbudgeten (netto) före
resultatöverföringar och 0,07 procent efter resultatöverföringar. Förvaltningen för över 1,1
mnkr från årets resultat till 2018 års resultatfond. Fonden uppgår då till 31,8 mnkr. Underskott
finns primärt inom individ- och familjeomsorg, beställare äldreomsorg, beställare stöd och
service till personer med funktionsnedsättning samt utförare hemtjänst. Överskott redovisas
främst inom förskoleverksamhet och ekonomiskt bistånd. Prognossäkerheten mellan
tertialrapport 2 och bokslutet är mycket god och landar på 0 procent.
I syfte att bättre möta verksamhetens behov har stödet till chefer från förvaltningens centrala
administration följts upp i en enkät under hösten. Samma enkätundersökning genomfördes
även 2016. En första övergripande analys visar att nöjdheten generellt har ökat jämfört med
föregående år. Resultatet av enkäten kommer i början av 2018 att analyseras av respektive
avdelning och ligga till grund för utveckling av verksamheten.
För att stärka förvaltningens övergripande kvalitetsarbete har förvaltningen under året bland
annat utvecklat arbetet med väsentlighets- och riskanalys samt den interna kontrollen.
Enhetschefer har erbjudits möjlighet att delta i öppna hus för att få stöd och hjälp i arbetet.
För att stärka arbetet och nå ut till samtliga enheter den centrala administrationen träffat och
utbildat enhetschefer i mindre grupper om tre till fyra deltagare. Utbildningen genomfördes i
form av workshops i vilka enhetscheferna arbetade med den egna verksamhetens
väsentlighets- och riskanalys. Genom ökad kunskap förväntas kvaliteten och enhetligheten i
arbetet med den interna kontrollen öka.
Arbetet med att ta fram standardiserade uppföljningsmallar för uppföljning av verksamheter
som ligger på entreprenad har påbörjats och fortlöper under 2018.

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Nämndens
budgetföljsamhet efter
resultatöverföringar

99,87 %

99,96 %

100 %

100 %

VB 2017

Nämndens
budgetföljsamhet före
resultatöverföringar

99,9 %

99,9 %

100 %

100 %

VB 2017

Nämndens
prognossäkerhet T2

0%

0%

+/-1 %

+/- 1 %

2017
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Nämndmål:
Verksamheten är effektiv inom givna ekonomiska ramar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Det ekonomiska utfallet är i balans med budget.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

De administrativa funktionernas stöd följs upp.

2017-10-01

2017-10-31

Riktlinjerna för hantering av synpunkter och klagomål revideras.

2017-01-01

2017-11-30

Utveckla processen för arbetet med uppföljning av entreprenörer.

2017-01-01

2017-10-31

Avvikelse
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KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Bedömningen är att förvaltningens arbete bidrar till att inriktningsmålet uppfylls helt under
året. Bedömningen grundas på att fem av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
bedöms uppnås helt under året, tre uppfylls delvis. Hur förvaltningen har bidragit till
inriktningsmålet sammanfattas nedan och beskrivs närmare under respektive mål för
verksamhetsområdet. Bedömning av måluppfyllelse och eventuella avvikelser redovisas under
respektive mål, indikator och aktivitet.











Utbildningar om jämställdhetsintegrering och jämställdhetsanalyser har genomförts
under året.
Arbetet med handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen inom socialt arbete
fortsatte under året, vilket bedöms ha bidragit till en minskning av
personalomsättningen.
En kartläggning av sjukfrånvarons orsaker genomfördes vid utvalda enheter vilket
bidrog till konstruktiva dialoger om orsaker och och framtida åtgärder. Förvaltningens
samlade åtgärder har lett till att sjukfrånvaron minskade 2017.
Förvaltningens arbete med stadens satsning Ungas organisering har har fortgått och
utvecklats under året, bland annat med organiserade Tjej- och Killforum.
Barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser har blivit en alltmer naturlig del i de
flesta verksamheters arbete.
Kompetensutveckling har genomförts i stora delar av verksamheten, bland annat
genom ledarutvecklingsprogram samt vidareutbildningar för barnskötare och
medarbetare inom äldreomsorgen
I syfte att uppmärksamma och stärka våldsprevention anordnade förvaltningen en
vecka för invånare och medarbetare på temat våldsförebyggande arbete.
Medarbetare inom olika verksamheter har fått information och utbildning om våld i
nära relationer och vänder sig i större utsträckning till relationsvåldsteamet för
konsultation.
Stockholms stads bemötandeguide har implementerats i verksamheterna för personer
med funktionsnedsättning.
Ett flertal medborgardialoger har genomförts.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under året bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt. En organisation och en handlingsplan har etablerats för det
fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. Förvaltningen har informerat om stadens
rutiner för jämställdhetsanalys och att dessa ska tillämpas. Det har genomförts föreläsningar
för samtliga chefer om jämställdhetsintegrering och nyckelpersoner samt vissa chefer har
deltagit eller ska delta i en utbildning om jämställdhetsanalys. De kunskaper och erfarenheter
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som de får via utbildningen ska bidra till att samtliga verksamheter i förvaltningen har ett
jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet. Arbetet med att implementera synsättet i
verksamheterna har påbörjats och bedöms få ett större genomslag under 2018.
Samtliga enheter inom förvaltningen har påbörjat arbetet med att identifiera
jämställdhetsutmaningar inom sitt verksamhetsområde och några enheter har påbörjat arbetet
med jämställdhetsanalys. Ambitionsnivåen för 2017 var hög och målet för denna
nämndindikator sattes till 100 procent, vilket inte uppnåddes. Det beräknas dock uppfyllas i
början av 2018. Under sommaren inventerades enheternas arbete med
jämställdhetsintegrering i syfte att utveckla ett effektivt stöd till enheterna.
Nämnden beviljades i samband med tertialrapport 1 medel för kompetensutveckling i
jämställdhetsintegrering. Medlen har bland annat använts för att ge ett antal nyckelpersoner
fördjupade kunskaper i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Nyckelpersonerna ska
kunna vara ett stöd för och bistå med verktyg till enheterna inom sina respektive
verksamhetsområden.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet
med programmet för ett jämställt Stockholm

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Arbetet med att etablera rutiner för jämställdhetsanalyser har påbörjats. Det har upphandlats ett utbildningspaket för
nyckelmedarbetare som ska slutföras under 2018. Dessa medarbetare kommer därefter vara ett stöd i arbetet med att alla
enheter ska arbeta med jämställdhetsanalyser.

Nämndmål:
Verksamheten jämställdhetsintegreras
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Förvaltningen har etablerat rutiner för jämställdhetsanalys i enlighet med stadens program för
ett jämställt Stockholm.
Samtliga enheter har identifierat en eller flera jämställdhetsutmaningar i verksamheten och
har en plan för hur dessa ska åtgärdas.
Indikator
Andel enheter där
jämställdhetsutmaningar i
verksamheten har
identifierats.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

43,33

Årsmål

KF:s
årsmål

100

Period
2017

Analys
Samtliga enheter kommer att ha en jämställdhetsutmaning klar i februari 2018.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

En organisation för jämställdhetsintegrering av verksamheten
upprättas.

2017-01-01

2017-02-28

Samtliga enheter påbörjar arbetet med jämställdhetsanalys med

2017-01-01

2017-11-30

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

stöd av administrationen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Uppfylls delvis
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls delvis under året. Bedömningen baseras på att målen för en av
kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls helt och att fyra av kommunfullmäktiges
indikatorer uppfylls delvis samt att kommunfullmäktiges aktiviteter genomförts enligt plan.
Trots att förvaltningen inte når helt upp till årsmålen på fyra indikatorer, har förbättringar
skett inom ett antal områden i jämförelse med året innan. Exempel på detta är Aktivt
Medskapandeindex, som stigit från 77 till 79 samt en sänkning av sjukfrånvaron från 8,3
procent 2016 till 7,9 procent 2017.
Förverkligande av stadens personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy har under våren presenterats för samtliga chefer. Dialog om
frågeställningar utifrån personalpolicyn har varit återkommande inslag vid arbetsplatsträffar
under hösten i syfte att konkretisera personalpolicyn.
Kompetensförsörjning

Förvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt. Arbetet har tagit
sin utgångspunkt i en analys av förvaltningens övergripande utmaningar avseende det kritiska
kompetensbehovet. De utmaningar som identifierades kan kopplas till förvaltningens förmåga
att möta en tilltagande digitalisering, behålla och rekrytera till vissa bristyrken samt mer
omfattande och komplexa omvårdnadsbehov. Andra identifierade utmaningar var
ledarförsörjning och ledarutveckling, att leda och stödja utveckling och förändring av
verksamheterna samt att arbeta med kompetensbaserad rekrytering.
Kompetensutvecklingssatsningen

Ett ledarutvecklingsprogram har genomförts med fokus på det personliga ledarskapet för de
enhetschefer som inte tidigare genomgått förvaltningens ledarutvecklingsprogram. 14 chefer
har deltagit i programmet som har omfattat 9 heldagar. Inom förskolan har 25 outbildade
barnskötare påbörjat barnskötarutbildning. I november påbörjades en fritidsledarutbildning för
13 medarbetare inom parklekarna. Inom äldreomsorgen har ett tjugotal medarbetare
genomfört eller påbörjat undersköterskeutbildning. Ett antal medarbetare genomgår utbildning
till silviasyster respektive silviasjuksköterska vid Sophiahemmets högskola.
Handlingsplan för förbättrad arbetssituation inom socialt arbete

Förvaltningens arbete med handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen inom socialt
arbete har genomförts under året och drivs nu främst vidare på enhetsnivå. Enheterna arbetar
vidare med att stärka medarbetarnas delaktighet där arbetsplatsträffarna är ett viktigt forum.
Handlingsplanen integreras nu också i enheternas verksamhetsplaner. Viktiga aktiviteter
under året har varit att i olika forum, till exempel APT, dialogluncher och förvaltningsfika,
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lyfta frågor kopplade till handlingsplanen, ta fram ett nytt digitalt förvaltningsgemensamt
introduktionsprogram för nya medarbetare samt att samordna administrativa resurser inom
avdelningen för individ- och familjeomsorg för att möjliggöra ett mer samordnad
administrativt stöd.
Förvaltningen bedömer att arbetet med handlingsplanen har varit bidragande till att
personalomsättningen inom berörda verksamheter har minskat från 31 procent 2016 till
knappt 19 procent 2017. Trots den positiva generella utvecklingen återstår utmaningar inom
vissa enheter där fortsatta insatser krävs under 2018. Den minskade personalomsättningen
inom socialt arbete har bidragit till att personalomsättningen för förvaltningen i sin helhet har
minskat något jämfört med föregående år.
Från deltid till heltid

Heltid är norm vid nyanställning vilket har bidragit till att andelen medarbetare som arbetar
heltid har ökat. Under året har ett projekt genomförts vid Koppargårdens vård- och
omsorgsboende med att erbjuda heltid till alla som har önskat det. Heltidsanställningarna har
efter försöket permanentats. Inom förskole- och parkleksverksamheten har samtliga med
deltidsanställning erbjudits att gå upp till heltid. Andelen deltidsanställda i förvaltningen
uppgick vid utgången av 2017 till 11,9 procent jämfört med 15,9 procent 2016. 2015 var 18,3
procent av förvaltningens medarbetare deltidsanställda vilket innebär att andelen
deltidsanställda på två år har minskat med mer än sex procentenheter.
Långt och hållbart arbetsliv

Årsmålet för sjukfrånvaron för 2017 var 7,5 procent. Sjukfrånvaron har under året minskat till
7,9 procent, jämfört med 8,3 procent för helåret 2016. Ett trendbrott tycks ha ägt rum under
hösten då sjukfrånvaron efter att ha varit svagt stigande i flera år nådde sin lägsta nivå sedan
2014 och har minskat med cirka 0,5 procentenheter sedan tertialrapport 1. I och med att det
främst är kvinnors sjukfrånvaro som har minskat har den stora skillnaden mellan mäns och
kvinnors sjukfrånvaro därmed minskat något. En kartläggning av sjukfrånvarons orsaker har
genomförts vid några utvalda enheter genom statistik, enkät samt intervjuer med medarbetare
och chefer. Med grund i intervjuerna har konstruktiva dialoger förts på enheterna om orsaker
och framtida åtgärder.
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Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete har bedrivits i samverkan mellan arbetsgivare,
fackliga organisationer och medarbetare med utgångspunkt i förvaltningens årshjul.
Förvaltningen har under året arbetat med att öka kompetensen och stärka rutinerna i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. En utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete har genomförts
för samtliga chefer och skyddsombud. Särskilt fokus låg på arbetet med riskbedömningar, det
vill säga att undersöka, bedöma och åtgärda risker på arbetsplatsen. Riskerna kan utgöras av
såväl fysiska, psykologiska som sociala förhållanden.
Regelbundna skyddsronder på arbetsplatserna utgör en viktig del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. För att underlätta för chefer och skyddsombud att genomföra skyddsronder
har förvaltningen i samverkan med de fackliga organisationerna under året arbetat fram nya
skyddsrondsmallar som är anpassade efter olika verksamheters behov. För andra året
genomfördes under hösten en psykosocial arbetsmiljöenkät för hela förvaltningen. Syftet med
enkäten är att ge underlag till enheterna i arbetet med att utveckla och förbättra den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
På enheterna finns hälsocoacher som stöttar hälsointresset, fångar upp behov av
friskvårdsaktiviteter och inspirerar kollegor. Förvaltningen erbjuder medarbetare
friskvårdsbidrag, möjlighet till friskvård på arbetstid, gratis träningspass och gym i
förvaltningens motionslokal.
Lika rättigheter och möjligheter samt diskriminering

Förvaltningen har påbörjat implementering ett nytt arbetssätt för att möta kravet på aktiva
åtgärder i enlighet med den förändrade diskrimineringslagen. En workshop har genomförts för
samtliga chefer och skyddsombud där lagens innebörd för våra olika verksamheter har
diskuterats. En dokumentationsmatris har tagits fram för att underlätta dokumentation av det
arbete med aktiva åtgärder som enheterna kommer att genomföra under våren 2018.
Indikator

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

79

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

83

83

2017

Analys
Förvaltningens AMI för 2017 nådde inte upp till årsmålet om 83. En förbättring har dock skett i förhållande till föregående
medarbetarundersökning (2015) då utfallet var 77.
Index Bra arbetsgivare

77

81

83

2017

Analys
Index för bra arbetsgivare är ett sammanfattande mått för tio olika faktorer, bland annat skillnad mellan mäns och kvinnors
sjukfrånvaro, andel tillsvidareanställningar och frågor från medarbetarenkäten om arbetsplatsen kan rekommenderas. Utfallet
av årets index fastställdes våren 2017. Utfallet innebär en minskning om 2 indexpunkter jämfört med föregående mätning
2015. Förvaltningen når därmed inte målet om 81 indexpunkter. Den främsta förklaringen står att finna i den stora skillanden
mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro.
Index Psykosocial
arbetsmiljö

77

Sjukfrånvaro

7,9 %

3,3 %

8,7 %

8,3 %

77

fastställs
2017

2017

7,5 %

tas fram
av
nämnde

VB 2017
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

n
Analys
Den sjunkande sjukfrånvaron är ett resultat av kvinnors sjukfrånvaro har minskat under året. Mäns sjukfrånvaro har
emellertid ökat något. Det innebär att differensen mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro har minskat med cirka 0,5
procentenheter under året.
Sjukfrånvaro dag 1-14

2,4 %

2%

2,5 %

2,4 %

2,3 %

tas fram
av
nämnde
n

VB 2017

Analys
Sjukfrånvaro dag 1-14 är oförändrad jämfört med föregående år men årsmålet nås ej. Förvaltningens bedöming är att
ytterligare åtgärder behövs för att stärka enheternas rutiner för i samband med korttidssjukfrånvaro.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt
med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån
nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram
en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med
särskilt fokus på välfärdsyrken.

2017-01-01

2017-12-31

Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna kartlägga
aktuella utbildningsnivåer bland anställda inom LSS-verksamheter.

2017-01-01

2017-12-31

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Förvaltningen inväntar anvisningar för arbetet från socialnämnden.
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska intensifiera
arbetet med att skapa trygga anställningar och goda arbetsvillkor
genom att minimera användningen av allmänna
visstidsanställningar i yrkeskategorier där denna anställningsform
är frekvent.

Nämndmål:
Förvaltningen har en hållbar och hälsosam arbetsmiljö
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Sjukfrånvarotalet uppgår till högst 7,5 % (8,3%). Kvinnors sjukfrånvaro minskar jämfört med
2016 och mäns sjukfrånvaro sjunker eller kvarstår på låg nivå. Index för psykosocial
arbetsmiljö förbättras till lägst 77 (75).
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter arbetar utifrån förvaltningens årshjul för det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

2017-01-01

2017-12-31

En handlingsplan tas fram för planering av arbetet med ofrivilliga
deltidsanställningar i syfte att erbjuda allt fler heltid.

2017-01-01

2017-06-30

Ett pilotprojekt genomförs på Koppargårdens vård- och
omsorgsboenden för att finna modeller för att minska den ofrivilliga
deltiden.

2017-01-01

2017-04-30

Förutsättningarna för att genomföra utvecklingsgrupper för
barnskötare i syfte att förbättra sjukfrånvaron inom dessa grupper

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Personalomsättningen inom olika verksamheter/avdelningar följs
upp och analyseras. .

2017-01-01

2017-12-31

Samtliga ofrivilligt deltidsanställda inom förskolan och
parkleksverksamheten erbjuds heltid.

2017-01-01

2017-03-31

Stadens nya personalpolicy tas upp på APT och förankras ute i
verksamheterna.

2017-01-01

2017-12-31

Utbildning för chefer i riskinventering samt risk- och
konsekvensanalys genomförs.

2017-01-01

2017-06-30

Verksamheternas arbete med att konkretisera arbetsmiljöverkets
nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö följs upp.

2017-01-01

2017-03-31

Avvikelse

undersöks..

Nämndmål:
Förvaltningen har förbättrad personalkontinuitet bland socialsekreterare och
biståndshandläggare
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Personalomsättningen bland socialsekreterare och biståndshandläggare minskar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ett nytt introduktionsprogram för socialsekreterare och
biståndshandläggare implementeras.

2017-01-01

2017-06-30

Möjligheten att renodla det sociala arbetet genom att ta bort vissa
administrativa uppgifter ses över.

2017-01-01

2017-06-30

Rutiner skapas för samarbete mellan enheter och
medhandläggarskap

2017-01-01

2017-07-31

Se över möjligheten att samordna administrativa resurser inom
individ och familj i en enhet.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Medarbetare och chefer har rätt kompetens utifrån verksamhetens behov och
uppdrag
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Andelen medarbetare som har grundläggande utbildning inom förskola och äldreomsorg ökar.
Index för bra arbetsgivare förbättras till lägst 81 (79).
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ett ledarutvecklingsprogram med fokus på det personliga
ledarskapet genomförs för förvaltningens nya enhetschefer.

2017-01-01

2017-06-30

Förvaltningen utbildar och säkerställer kompetens om mänskliga
rättigheter, antirasism, antidiskriminering,
jämställdhet/jämställdhetsintegrering/-analys och normkritiskt
förhållningssätt hos chefer och medarbetare.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för medarbetare som
inte har grundläggande vård- och omsorgsutbildning.

2017-01-01

2017-12-31

Riktade språkinsatser genomförs vid behov i syfte att säkerställa
att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper i svenska.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls delvis
Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet delvis har uppfyllts. Bedömningen
grundas på att kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls delvis, att kommunfullmäktiges och
nämndens aktiviteter ligger på vänteläge samt att nämndmålet har uppnåtts delvis.
Förvaltningen hade höga ambitionsnivåer för de indikatorer som kommunfullmäktige beslutat
om, och satte årsmålet till 100 %. Andelen brukare inom förskola och familjedaghem
respektive inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever
diskriminering kan anses som hög med sina 95 respektive 96 %.
Ungas organisering

För att motverka diskriminering, könsstereotypa könsnormer samt stärka ungas egenmakt har
förvaltningens arbete med stadens satsning Ungas organisering fortgått under året. I samråd
med deltagarna i Ungas organisering har de ideella ledarna ordnat Tjejforum och Killforum,
och fyller kvällarna med föreläsningar, samtal och kulturella aktiviteter. Aktiviteterna
anordnas i förvaltningens fritidslokaler med ideella ledare och medarbetare från
fritidsgårdarna.
Tjejforum har haft 20 träffar där totalt 52 tjejer mellan 12-17 år varit engagerade, och där fem
ideella kvinnliga ledare över 18 år har varit regelbundet aktiva under träffarna. Killforum
hade 20 träffar där totalt 36 killar deltog.
I samverkan med Ortens Organisatörer, ABF och Rädda Barnen har ungdomar mellan 14-17
år erbjudits studiecirklar i antirasism, feminism och mänskliga rättigheter. Under våren har
fem cirklar hållits av ideella ledare. Totalt deltog tio flickor mellan 14-17 år vid varje tillfälle.
Under hösten har tre nya ideella ledare fått utbildning i ideellt ledarskap och därför har inga
fler studiecirklar anordnats.
Sverigefinska minoritetsfrågor

Under året har förvaltningen i samverkan med Bromma stadsdelsförvaltning arrangerat olika
aktiviteter för den Sverige-finska minoriteten. Det har varit insatser för finska språket, till
exempel författarbesök, kreativt skrivande, berättarcafé på finska samt teaterföreställning för
förskolebarn. För seniorer hölls mötesplatser på finska språket med bland annat föreläsningar
om hälsa och mindfulness, högläsning för brukarna på Hannahemmet i Råcksta,
biofilmsvisning i Vällingby och musikunderhållning på Växthuset i Vällingby. Finlands 100årsjubileum uppmärksammades på flera olika sätt, bland annat med teaterföreställningar för
förskolebarn om Kalevala-myten på biblioteken i Hässelby villastad och Blackeberg. Samma
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vecka som jubileet bjöd Växthuset i Vällingby in till tårtkalas och musikunderhållning. För att
nå ut med aktiviteterna till den finskspråkiga målgruppen har annonser gjorts i finsk dagspress
vid två tillfällen, samt i förvaltningens månadsannons i lokalpressen. Kontaktpersonen från
stadsdelsförvaltningen har haft samråd med utsedda representanter från det Sverige-finska
minoritetsarbetet i staden, och rapporterar till länsstyrelsen om hur stadsbidraget har nyttjats.

Indikator
Andel brukare i
dagverksamhet för äldre
som inte upplever
diskriminering

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

96 %

100 %

93 %

97 %

100 %

Öka

2017

Analys
Förvaltningen har höga ambitioner och satte ett högt årsmål som inte uppnåddes helt. Under år 2018 kommer förvaltningen
att identifiera inom vilka områden och möten som brukaren upplever sig diskriminerade. Förvaltningen fortsätter med de
kompetenshöjande insatserna på området genom att erbjuda fler medarbetare möjlighet till utbildning i frågor som rör
diskriminering.
Andel brukare inom
omsorgen för personer
med funktionsnedsättning
som inte upplever
diskriminering

82 %

82 %

81 %

89 %

100 %

Öka

2017

Analys
Under år 2018 kommer förvaltningen att identifiera inom vilka områden och möten som brukaren upplever sig diskriminerade.
Förvaltningen fortsätter med de kompetenshöjande insatserna på området genom att erbjuda fler medarbetare möjlighet till
utbildning i frågor som rör diskriminering.
Andel brukare inom
socialpsykatrin som inte
upplever diskriminering

89 %

90 %

88 %

89 %

100 %

Öka

2017

Analys
Under år 2018 kommer förvaltningen att identifiera inom vilka områden och möten som brukaren upplever sig diskriminerade.
Förvaltningen fortsätter med de kompetenshöjande insatserna på området genom att erbjuda fler medarbetare möjlighet till
utbildning i frågor som rör diskriminering.
Andel brukare som inte
upplever diskriminering
inom förskolan och
familjedaghem

95 %

95 %

95 %

96 %

100 %

Öka

2017

Analys
Förvaltningen har höga ambitioner och satte ett högt årsmål som inte uppnås helt. Under år 2018 kommer förvaltningen att
identifiera inom vilka områden och möten som brukaren upplever sig diskriminerade. Förvaltningen fortsätter med de
kompetenshöjande insatserna på området genom att erbjuda fler medarbetare möjlighet till utbildning i frågor som rör
diskriminering.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers
upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i
enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Under hösten 2017 har fokusgrupper för ungdomar som identifierat sig som HBTQ genomförts, i syfte att inhämta kunskap
och synpunkter från ungdomar om hur fritidsutbudet kan anpassas för målgruppen. Under våren 2018 kommer medarbetare
inom fältförlagt socialt arbete att HBTQ diplomeras.
Stadsdelsnämnderna ska utbilda och säkerställa kompetens om
rasism och diskriminering hos chefer och personal som möter

2017-01-01

2017-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

invånare. Kommunstyrelsen ska bistå i detta arbete med
utgångspunkt i ECCARS tiopunktsprogram
Analys
Förvaltningen har utbildat samtliga chefer inom diskrimineringslagen och inväntar ytterligare, centrala utbildningsinsatser.

Nämndmål:
Verksamheten är fri från diskriminering
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Diskrimineringsrisker i verksamheten är identifierade.
Andelen brukare som inte upplever diskriminering ökar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Erbjuda riktade utbildningsinsatser inom mänskliga rättigheter

2017-01-01

2017-12-31

Genom en ljusmanifestation uppmärksammar förskolor och
parklekar Barnkonventionens dag och Internationella Barndagen

2017-01-01

2017-12-31

Göra en inventering utifrån ECCAR:s 10-punktsprogram

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
I väntan på stadens övergripande riktlinjer avvaktar förvaltningen med vidare arbete
Identifiera risker för diskriminering

2017-01-01

2017-12-31

Kunskap om mänskliga rättigheter, anti-diskriminering och
feminism erbjuds till flickor och pojkar i stadsdelen.

2017-01-01

2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att
kommunfullmäktiges aktiviteter genomförts enligt plan samt att nämndmål med tillhörande
indikator har uppnåtts.
Barnkonsekvenser har implementerats i arbetet med försörjningsstöd och barnperspektivet
beaktas i alla beslut som rör hyres- och elskulder samt tillfälliga boenden. Barnets bästa och
barnets behov diskuteras och dokumenteras i utredningar som rör barn och unga. Under året
har granskningar av dokumentation genomförts inom familjerätten, relationsvåldsteamet och
familjevården för att se om samtal skett med barnen och om barnets synpunkter och behov
framgår. Resultatet av de granskningar som genomförts under året visar att samtal med barn
och bedömningar av barnets bästa i stor utsträckning framgår av utredningarna.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med
barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med
strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad
(4.4)

2017-01-01

2017-12-31

Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet
och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och
inflytande i Stockholms stad (4.4)

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Verksamheten beaktar barnets bästa vid myndighetsbeslut
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn och unga uttrycker sin mening i utredningar och beslut som rör dem.
Indikator
Andelen
myndighetsutövande
enheter som arbetar med
förstärkt barnperspektiv

Periodens
utfall
100 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100 %

2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att målen för
kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls helt, att kommunfullmäktiges aktiviteter
genomförts enligt plan samt att nämndmål bedöms uppfyllas helt under året.
Våldsprevention

I syfte att uppmärksamma och stärka våldsprevention anordnade förvaltningen en vecka med
fokus på det våldsförebyggande arbetet. Den våldsförebyggande veckan riktades till invånare
och medarbetare. Arbetet skedde i nära samverkan med Brottsofferjouren, Polismyndigheten,
Origo, STHLM Väst tjej- och kvinnojour, Stockholmsidrotten och Hässelby-Vällingby
fastighetsägarförening. Invånare tog del av inspirationsseminarium, filmvisningar och
torgevent. I snitt deltog 20-25 invånare på varje programpunkt. Under torgeventen deltog
ca 700 invånare. Förvaltningens medarbetare fick ta del av seminarium och föreläsning. Totalt
deltog cirka 400 medarbetare.
Förvaltningen har påbörjat arbetet med det sociala investeringsprojektet "Fritid för framtid".
En del av satsningen är att utveckla våldspreventiva program på fritiden, med start på
parklekar. Under oktober-december genomfördes en kartläggning av vilka former av våld som
kan förekomma bland barn som besöker parklekarna (exempelvis knuffande, puttande och
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skrik), samt vilken kunskap fritidsledare har om våld och våldssituationer. Kartläggningens
resultat utgör ett underlag i arbetet med att testa och anpassa våldspreventiva metoder till
parklekens målgrupp och öppna arena.
I syfte att starta ett samordnat våldsförebyggande arbete ska skola och fritid arbeta utifrån
samma värdegrund. Utbildningsförvaltningen har i samverkan med förvaltningen beslutat att
påbörja ett våldspreventivt arbete på grundskolorna i de prioriterade områdena i LUP.
Våldsutsatta kvinnor och män får stöd

Under året har 261 våldsutsatta personer, varav 15 män, haft kontakt med
relationsvåldsteamet. Det är en ökning jämfört med 2016 då antalet var totalt 230, varav 10
män. När det uppstår ett akut behov av skyddat boende erbjuds placering i externt skyddat
boende alternativt i förvaltningens jourlägenheter (6 stycken). I externa skyddade boenden har
totalt 39 personer varit placerade under året, varav 4 män. I förvaltningens egna
jourlägenheter har 19 personer varit placerade och samtliga är kvinnor. Antalet placeringar i
skyddat boende är på samma nivå som under 2016.
Sammantaget har 61 barn varit placerade tillsammans med sina föräldrar vilket är ungefär
samma antal barn som under 2016. Samtliga barn som varit placerade tillsammans med
föräldrar på skyddat boende eller i jourlägenhet har fått skolundervisning och enskilt stöd.
Det är svårt att mäta resultatet av insatser i form av stödsamtal och placeringar i skyddade
boenden. En del av de personer som bor i skyddade boenden väljer att flytta tillbaka till den
person som utsatt dem för våld, andra lyckas ordna med annat boende och får därmed bättre
förutsättningar att leva ett liv utan våld. Boendefrågan är av stor betydelse för att en
förändring ska vara möjlig. För att få en mer långsiktig uppföljning har ett arbetssätt initierats
där kontakt tas sex månader efter avslutad placering med personer som varit placerade i
skyddade boenden. Under 2017 togs fyra sådana uppföljande kontakter och det är för tidigt att
dra några slutsater av dessa.
Personal inom förvaltningens olika verksamheter har fått information och utbildning om våld
i nära relationer. Detta har bland annat resulterat i att medarbetare i större utsträckning vänder
sig till relationsvåldsteamet för konsultation i enskilda ärenden där det finns misstanke om
våld.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel medarbetare som
gått utbildning om att
upptäcka barn som
upplever våld i nära
relation samt
hedersrelaterat våld, som
anser sig ha fått redskap
för att upptäcka och
samtala med barn om sin
situation

50

50 %

Tas fram
av
nämnde
n

2017

Andel medarbetare som
har genomgått utbildning
om att upptäcka
våldsutsatthet och
konsekvenser av detta
inkl särskilt utsatta
grupper

50 %

50 %

Tas fram
av
nämnde
n

2017
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Indikator
Antal personer som
utsatts för våld i nära
relation som är kända av
socialtjänsten

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

302 st

5%

95 %

252 st

250 st

KF:s
årsmål

Period

tas fram
av
nämnde
n

2017

Nämndmål:
Verksamheten arbetar våldsförebyggande utifrån ett normkritiskt
förhållningssätt
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Fritidsverksamheten arbetar våldsförebyggande.
Vuxna som arbetar med barn har kunskap om hur de ska agera när de bevittnar kränkningar,
trakasserier och våldsamma situationer.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

En uppmärksamhetsvecka med temat våldsprevention anordnas i
Hässelby-Vällingby

2017-01-01

2017-12-31

Ett våldsförebyggande arbete på fritidsverksamheten startas upp

2017-01-01

2017-12-31

Medarbetare utbildas i normkritik och våldsförebyggande arbetssätt

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Våldsutsatta kvinnor och män får stöd
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kvinnor och män som fått stöd upplever att våldet har upphört.
Barn som bor i skyddat boende tillsammans med förälder går i skolan.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck implementeras i verksamheten.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att målen för sex av
kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls helt och målen för tre indikatorer uppfylls delvis
under året samt att tillhörande nämndmål bedöms uppnås helt under året.
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Ett bra bemötande skapar trygghet för den enskilde och ger bra förutsättningar för mötet.
Handläggarna förmedlar information som är anpassad efter den enskildes behov. För att
anpassa möten utifrån den enskildes behov finns en flexibilitet i var mötet skall äga rum, där
den enskilde får vara delaktig i val av mötesplats.
Under året har bemötandeguiden implementerats i verksamheterna. Bemötandeguiden är en
vägledning för alla som i sitt arbete eller i sin vardag möter människor med
funktionsnedsättning. Med rätt bemötande ökar delaktigheten och tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättningar. Resultatet från 2017 års brukarundersökning visar att
94 procent av de svarande är nöjda med personalens bemötande på utförarenheterna. Det är en
ökning jämfört med 2016 då utfallet var 86 procent.
För att säkerställa att innehållet i daglig verksamhet motsvarar brukarnas efterfrågan
genomfördes under våren 2017 en översyn av dessa verksamheter. Översynen resulterade
bland annat i att Containerråttans dagliga verksamhet kommer att flytta till mer
ändamålsenliga lokaler under 2018. Förberedelser inför flytten har påbörjats. Under året
minskade behovet av platser för personer med förvärvade hjärnskador, vilket medförde att
vissa lokaler på Astrakan daglig verksamhet kunde frigöras för den övriga verksamheten.
Planeringen av en ny gruppbostad med sex platser i Hässelby påbörjades under
verksamhetsåret, öppnandet kommer att ske i mars 2018.
För att verksamheterna inom stadsdelsområdets grupp- och servicebostäder ska kunna möta
en bredare målgrupp har dess medarbetare genomgått utbildningar i lågaffektivt bemötande,
hjärt- och lungräddning samt deltagit i föreläsningar i hälsa och kost.
Ett arbete har också påbörjats med att erbjuda brukarna sinnesstimulering. Aktiviteterna ska
anpassas efter brukarnas önskemål och man kommer att kunna använda olika ljus-, ljud-,
känsel- och bildeffekter, var för sig eller i kombination med varandra.
Kommunikation
För att invånare i kontakt med förvaltningen ska få tydlig och tillgänglig information inför,
under och efter ett beslut har myndighetsutövande enheter under året målgruppsanpassat sitt
informationsmaterial. Arbetet fortsätter även under 2018. Förvaltningens checklista för när
nytt informationsmaterial ska tas fram kompletterades under året med ett normkritiskt
perspektiv. Det handlar om att säkra att text och bild är relevant och inkluderande för invånare
som är och lever på olika sätt. Arbetet med att säkerställa en inkluderande kommunikation
fortsätter under 2018, bland annat genom att komplettera den interna bildbanken.
För att erbjuda invånare fler sätt att ta del av information har förvaltningen under året utökat
och utvecklat sin närvaro på sociala medier. Flera befintliga konton har ökat antalet följare
och flera nya konton har öppnats, bland annat inom förskolan. En gemensam riktlinje för
förskolornas närvaro i sociala medier har tagits fram för att säkerställa likvärdighet för barn
och vårdnadshavare.
Förvaltningens övergripande instagramkonto hade i december cirka 670 följare och på kontot
har ett fyrtiotal av förvaltningens verksamheter berättat om sitt arbete under året. Syftet med
kontot är att skapa stolthet internt och att sprida kunskap internt och externt. Koppargårdens
vård- och omsorgsboende och NTA-studion inom förskolan är två verksamheter som har
arbetat aktivt med sina konton i sociala medier och flerdubblat antalet följare under året.
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För att förbättra informationen till boende och anhöriga på Koppargårdens vård- och
omsorgsboende och på Skolörtens servicehus har digitala informationstavlor satts upp.
Förvaltningen har under året utvecklat informationen på intranätet. För att göra det enklare för
medarbetare har en sida med samlade länkar till förvaltningens sidor tagits fram. I samband
med detta har också samtliga sidor gåtts igenom. För att underlätta för medarbetare att hänvisa
rätt i kontakten med invånare har individ- och familjeomsorgens information strukturerats
efter klienternas behov i stället för enhetsvis. Även ett digitalt introduktionsmaterial för
nyanställda har tagits fram.
Lanseringen av stadens nya webbplats skulle skett under 2017 men har försenats.
Förvaltningen har trots detta fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra information och bilder
inför utbytet.
För att öka tillgängligheten för invånarna testade förvaltningen att ha kvällsöppet till klockan
19 i receptionen på tisdagar från september till och med november. Vid periodens slut gjordes
en utvärdering som visade att invånares behov av kvällsöppet var litet och perioden
förlängdes därför inte.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att de blir väl
bemötta av stadens
personal (stöd och service
till personer med
funktionsnedsättning)

94 %

94 %

94 %

86 %

90 %

89 %

2017

Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att de kan
påverka insatsens
utformning (stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning)

83 %

83 %

83 %

73 %

78 %

77 %

2017

Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att stadens inne
och utemiljö är tillgänglig
och användbar. (Stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning)

72 %

77 %

66 %

64 %

70 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

Andel personer som
upplever att de varit
delaktiga i upprättandet av
genomförandeplaner

81 %

85 %

74 %

83 %

85 %

79 %

2017

Indikator

Analys
Förvaltningen har ett högt resultat men når inte årsmålet. Dock nås årsmålet för män, men inte för kvinnos. Enheterna
fortsätter att arbeta för att fler ska känna att de varit delaktiga i upprättandet av sina genomförandeplaner. Bland annat
används kontaktmannaskapet och metoder behöver utvecklas för att hitta en kommunikation som passar den enskilde
individen.
Andelen personer med
funktionsnedsättning som
upplever att de har en
fungerande bostad (stöd
och service till personer

93 %

94 %

91 %

75 %

78 %

tas fram
av
nämnde
n

2017
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Brukarens upplevelse av
trygghet - LSS-boende,
vuxna och barn (stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning)

92 %

90 %

92 %

91 %

91 %

91 %

2017

Nöjda brukare - Daglig
verksamhet (stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning)

88 %

92 %

84 %

90 %

91 %

87%

2017

Indikator
med funktionsnedsättning)

Analys
Förvaltningen når inte årsmålet, och resultatet har sjunkit något jämfört med föregående år. Under året har en översyn av
daglig verksamhet gjorts och arbetet med att utveckla arbetssätt fortsätter utifrån resultaten av denna, bland annat kommer
en flytt till mer ändamålsenliga lokaler göras.
Nöjda brukare korttidsboende (stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning)

89 %

85 %

100 %

93 %

94 %

90 %

2017

Analys
Resultatet grundar sig på brukarundersökningen som omfattar personer med insats korttidsboende. Andelen nöjda kvinnor är
100 % och för att förbättra andelen nöjda män ska individuppföljningarna utvecklas för att ge verksamheterna underlag för
åtgärder.
Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn
(Stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning)

94 %

92 %

96 %

86 %

91 %

87 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden
och stadsdelsnämnderna göra en översyn av dagliga
verksamheters arbete mot arbetsmarknaden för deltagarna. Där
ingår resursfördelningen samt samverkan mellan
arbetsrehabiliterande insatser.

2017-01-01

2017-12-31

2017-01-01

2017-12-31

2017

Avvikelse

Analys
Inväntar riktlinjer från socialnämnden.
Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och
stadsdelsnämnderna utreda i vilken form hälso- och sjukvården
inom LSS ska bedrivas i staden efter att projekttiden går ut
Analys
Arbetet med HSL fortsätter men är försenad.
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Nämndmål:
Kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning har insatser av
god kvalitet som stärker förmågan att leva ett självständigt liv
Uppfylls helt
Förväntat resultat

För resultaten i brukarenkäten är det förväntade resultatet att alla brukare ska vara mer nöjda
än föregående år. Där det finns skillnader mellan kvinnor och mäns svar är målet att kvinnor
och män ska bli lika nöjda på sikt. I kommentarer till indikatorerna finns de förväntade
resultaten redovisade för kvinnor och män.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadens bemötandeguide är känd och används på alla enheter
som arbetar med personer med funktionsnedsättning

2017-01-01

2017-12-31

Översyn av de dagliga verksamheterna

2017-01-01

2017-05-31

Avvikelse

Nämndmål:
Verksamheten har tillgänglig och trovärdig information
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kvinnor och män uppger i brukarundersökningar och enkäter att de får tillräcklig och tydlig
information.
Förvaltningens information är jämställdhetsintegrerad.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ett normkritiskt perspektiv inkluderas i förvaltningens checklista för
framtagande av informationsmaterial

2017-01-01

2017-04-30

Förvaltningens intranätssidor ses tillsammans med enheter över ur
ett invånarperspektiv

2017-01-01

2017-12-31

Ta fram målgruppsanpassad skriftliga information som enskilda får
inför, under och efter beslut eller insats.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Bedömningen baseras på att två av
kommunfullmäktiges tre indikatorer uppnår årsmålet helt, de tillhörande nämdnmålen bedöms
uppfyllas helt.
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Demokratiutveckling och medborgarkontor

Arbetet med att informera och involvera invånarna i demokrati och deltagandeprocess
fortskrider. Under året har ett flertal dialoger genomförts om stadsdelsområdets utveckling
och stadsmiljö. Invånare har gjorts delaktiga vid stadens planering av modulhus vid Grimsta,
Råcksta och Hässelby strand, samt vid förtätning av bostäder i Smedshagen genom dialoger
och informationsträff. För att stärka länken mellan invånare och förvaltning samt öka
invånarnas tillit och inflytande har förvaltningens medborgarvärdar vistats i stadsdelsområdet
på vardagar, helger och kvällar och informerat invånare om förvaltningens olika
verksamheter.
Förvaltningens medborgarkontor har varit välbesökta av stadsdelsområdets invånare, i snitt
har kontoren haft 100 besökare i veckan. I syfte att öka tillgängligheten har kontoren haft
kvällsöppet på tisdagar och torsdagar. De ärenden som har inkommit har avsett
överklaganden, ansökan om medborgarskap, uppehållstillstånd, ekonomiskt bistånd och
bostad.
Under jullovet anställdes ferieungdomar som demokratiambassadörer i syfte att öka ungas
engagemang i demokratifrågor och därigenom höja valdeltagandet hos förstagångsväljare.
Demokratiambassadörerna, under ledning av medborgarvärdarna, intervjuade medborgare om
demokrati och vikten att rösta.
Stockholms stads demokratiundersökning genomfördes för första gången 2017 som en separat
undersökning. Totalt svarade 258 personer från Hässelby-Vällingby. Svarsfrekvensen var 45
procent (42 procent i Stockholm stad totalt). Resultatet från demokratiundersökningen visar
att 47 procent (jmf med 42 procent i staden) vet vart de kan vända sig för att få information
om förvaltningens service och tjänster. Resultatet visar även utvecklingsområden i frågor som
handlar om hur man kan påverka beslut som rör parker, lekplatser, gator och torg.
Lokala utvecklingsprogrammet - LUP

I det lokala utvecklingsprogrammet ingår tre huvudsakliga områden; arbete och försörjning,
trygghet och tillgänglighet samt barn och unga. Under året har följande aktiviteter genomförts
och resultat uppnåtts.
Arbete och försörjning

Andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen har minskat och
uppgår till 1,9 procent och andelen vuxna personer med långvarigt försörjningsstöd har
minskat och uppgår till 1,4 procent. Som ett led i att bli självförsörjande erbjuds arbetsträning
och arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsforum förvaltningens egen verksamhet för
arbetsträning. I samarbete med Jobbtorg har förvaltningen erbjudit Stockholmsjobb till
personer som varit arbetslösa under lång tid. Detta är ett led i att stärka individens
anställningsbarhet och öka förutsättningarna att bli självförsörjande. Under året har 41
personer haft en anställning varav 24 kvinnor och 17 män. Arbetsplatserna har främst varit
inom förskola och äldreomsorg.
I november anställdes två personer, så kallade stadsdelsmammor, som ger stöd till
långtidsarbetslösa kvinnor boende i stadsdelsområdet som har behov av stöd och information
för etablering i området.
Trygghet och tillgänglighet

I syfte att uppmärksamma och stärka våldsprevention anordnade förvaltningen en vecka med
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fokus på det våldsförebyggande arbetet. Den våldsförebyggande veckan riktades till invånare
och medarbetare. Arbetet skedde i nära samverkan med Brottsofferjouren, Polismyndigheten,
Origo, STHLM Väst tjej- och kvinnojour, Stockholmsidrotten och Hässelby-Vällingby
fastighetsägarförening. Invånare tog del av inspirationsseminarium, filmvisningar och
torgevent. I snitt deltog 20-25 invånare på varje programpunkt. Under torgeventen deltog
cirka 700 invånare. Förvaltningens medarbetare fick ta del av seminarium och föreläsning.
Totalt deltog cirka 400 medarbetare.
Personal inom förvaltningens olika verksamheter har genomgått utbildning för ökad kunskap
om våld i nära relationer. Detta har bland annat resulterat i att medarbetare i större
utsträckning vänder sig till relationsvåldsteamet för konsultation i enskilda ärenden där det
finns misstanke om våld.
Trygghetsvandringar har genomförts i stadsdelsområdet. En ny modell prövas från och med
hösten för att öka engagemanget hos fler aktörer i trygghetsskapande åtgärder. Modellen
innebär att fastighetsägarföreningen i Hässelby-Vällinby tar ett stort ansvar i vandringarna
och följer upp att identifierade åtgärder genomförs av berörda aktörer.
I LUP är Hässelby torg och området runt tunnelbanan vid Hässelby torg ett prioriterat område.
Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret påbörjat arbetet med att rusta upp torget
inklusive Engelska parken, Ormängstorget och parkstråket norr om Ormängstorget. Beslut
fattades av trafiknämnden att tillföra projektet sammantaget drygt 20 mnkr till och med 2019.
Förvaltningen medverkade även i en ansökan som trafiknämnden och
fastighetsägarföreningen gjorde till boverket utifrån medel som fanns att söka för upprustning
i ytterstaden . Ansökan resulterade i att projektet tillfördes ytterligare 11 mnkr. Under åren har
ett omfattande dialogarbete skett med de boende om Hässelby torg. Ett förslag på upprustning
tas nu fram och kommer återkomma på dialog till de boende. Trafikkontoret driver projektet i
nära samverkan med förvaltningen. Ett första möte har hållits av trafikkontoret. På mötet
deltog representanter från bland andra förvaltningen, Stockholmshem, Svenska Bostäder,
SISAB, fastighetsägarföreningen, Fast Partner, Stockholms Kooperativa Bostadsförening och
statens konstråd. Polisen kommer involveras i projektet eftersom trygghetsaspekten är central
i den kommande upprustningen.
Barn och unga

En översyn har gjorts av det förebyggande arbetet vilket lett till att avdelningen
medborgarservice och fritid från den 1 september 2017 ombildats till avdelningen för
samhällsservice och tidigt socialt arbete. Avdelningen består av enheten för fritid och öppen
förskola, enheten för medborgarservice och enheten för förebyggande arbete. Avdelningen
ansvarar för att samordna och driva arbetet inom området LUP barn och unga.
En samverkansgrupp för LUP barn och unga har bildats med uppdraget att följa LUP-arbetet
och ge förslag till prioriteringar. I samverkansgruppen ingår förutom representanter från
förvaltningen även chefer och rektorer från idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen och
utbildningsförvaltningen samt kommunpolis. Under hösten har lokala arbetsgrupper bildats
med uppdrag att identifiera barn och ungdomar i riskzon och samverka kring ett tidigt och
förebyggande stöd.
Under året har fokus lagts på fritids- och idrottsaktivieter där majoriteten av aktiviteterna har
genomförts i samverkan med civilsamhället och staden. Förvaltningen har exempelvis
anordnat vattenvaneträning för femåringar (69 deltagare), summer camp/sport - dagkollo (70
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deltagare), sommar på torget (50 besökare per dag) samt nattfotboll och tjejfotboll (ca 20-25
deltagare per tillfälle). I juni beviljades förvaltningen medel från Sociala investeringsfonden
för att utveckla preventiva insatser inom den öppna fritidsverksamheten i syfte att motverka
utanförskap och stärka skolresultaten. Insatserna består av våldspreventiva program,
mentorskap och ungdomsträffar.
De särskilda demokrati- och utvecklingsmedel har använts för det uppsökande arbetet inom
ramen för enheten medborgarservice, där bland annat mötesplatser, medborgarvärdar och
Ungas organisering ingår. Medel har även använts för att stärka invånarens inflytande genom
bland annat föreningsmässa, våldspreventiva veckan och demokratiforum. Medel har avsatts
till översynen av det förebyggande arbetet.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Andel stockholmare som
har förtroende för
stadsdelsförvaltningen i
det område där de bor

51 %

52 %

50 %

41 %

Fastställ
s 2017

2017

Andel stockholmare som
vet hur de kan påverka
beslut som rör deras
närmiljö

23 %

23 %

22 %

24 %

Fastställ
s 2017

2017

Indikator

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Analys
Stockholm stads demokratiundersökning 2017. Totalt svarade 258 personer från Hässelby-Vällingby. Svarsfrekvensen var
45 % (42 % i Stockholm stad totalt).
Andel stockholmare som
är aktiva inom
civilsamhällets
organisationer

25 %

27 %

22 %

24 %

Fastställ
s 2017

2017

Nämndmål:
Kvinnor och män, flickor och pojkar har hög tillit till det politiska systemet och
till förvaltningen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Delaktigheten ökar i stadsdelen.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

En årskalender för förvaltningens utåtriktade aktiviteter tas fram

2017-01-01

2017-12-31

Information tillgängliggörs och målgruppsanpassas

2017-01-01

2017-12-31

Invånare informeras genom uppsökande arbete

2017-01-01

2017-12-31

Medborgardialoger/pop-up-dialoger genomförs

2017-01-01

2017-12-31

Medborgarförslag följs upp och återkopplas

2017-01-01

2017-12-31

Medborgarkontor och mötesplatser utformas utifrån lokala behov

2017-01-01

2017-12-31

Möjligheten att införa demokrativecka för barn och unga undersöks

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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Nämndmål:
Samverkan med civilsamhället är god.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

I kontakterna med civilsamhället har förvaltningen tydliga bidragskriterier, hög tillgänglighet
och fortlöpande dialog.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra föreningsmässa i dialog med föreningar

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Den 26 augusti genomfördes en föreningsmässa. 13 föreningar deltog på föreningsmässan som hölls i samband med
Kulturdagen i Vällingby
Kartläggning av föreningar verksamma i stadsdelen.

2017-01-01

2017-12-31

Påbörja en process för etablering av en medborgardriven
mötesplats

2017-01-01

2017-12-31

Analys
För närvarande har förvaltningen inga möjliga lokaler som kan användas till en medborgardriven mötesplats. Däremot kan
civilsamhället nyttja Vita Villan, Bibblerian samt fritidsgårdar till öppna verksamheter. I stadsdelsområdet finns även
Medborgarhuset Trappan som drivs av föreningar.
Riktlinjer för föreningsbidrag revideras

2017-01-01

2017-12-31

2017-01-01

2017-12-31

Analys
Fortsatta revideringar kommer att göras under 2018.
Ta fram en modell för samverkan med civilsamhället
Analys
Arbetet pågår och kommer att samrådas med civilsamhället under 2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
Uppfylls delvis
Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts bidrar till att målet för
verksamhetsområdet uppfylls delvis under året. Bedömningen baseras på att en av
kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls helt. En av kommunfullmäktiges indikatorer
uppfylls ej.
Förvaltningens mål för elektroniska inköp uppnås inte, även om andelen har ökat något i
jämförelse med året innan. För år 2017 uppgår andelen till 41 procent. Under första halvåret
ökade de elektroniska inköpen successivt. Under andra halvåret minskade andelen bland annat
på grund av att det totala antalet inköp ökade. Utbildningsinsatser ska genomföras i början av
2018 och en närmare uppföljning göras under hela året för att förbättra måluppfyllelsen.
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Indikator

Periodens
utfall

Andel elektroniska inköp

41 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

39 %

60 %

KF:s
årsmål

Period

Tas fram
av
nämnde
n

VB 2017

Analys
Under andra halvåret minskade andelen bland annat på grund av andelen inköp totalt ökade. I början av 2018 kommer
utbildningsinsatser ske för att nå målet 2018.
Andel upphandlade avtal
där en plan för
systematisk uppföljning
har tagits fram

100 %

100 %

80%

2017

Nämndmål:
Vid upphandling ställs tydliga krav på kvalitet och socialt ansvarstagande
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Andelen elektroniska inköp ökar. Förvaltningen är trogen de avtal som finns och ställer
relevanta sociala och miljömässiga krav i de egna upphandlingar som görs.
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Uppföljning av ekonomi
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Mnkr, netto

Budget 2017

Intäkter

Avvikelse
2017

Utfall 2017

Avvikelse
Budg/Bokslut
2016

-298,2

-348,7

50,5

10,0

Kostnader

2 153,6

2 201,7

-48,1

-9,1

Netto före resultatdispositioner

1 855,4

1 853,0

2,4

0,9

2,4

0,9

30,7

30,4

-31,8

-30,6

1,2

0,7

Avvikelse mot budget
Återföring av resultat från föregående år 2016
Överföring av resultat till nästkommande år 2018
Totalt efter resultatdispositioner

Nämnden tilldelades i kommunfullmäktiges ursprungliga budget för år 2017 en ram som
uppgick till 1 826,4 mnkr. I samband med kommunstyrelsens beslut i avstämningsärende och
tertialuppföljningar har förvaltningen tillförts ytterligare netto 29,0 mnkr, varför slutlig budget
uppgår till 1 855,4 mnkr. Justeringarna beror främst på prestationsförändringar inom
förskolan och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Ovan redovisas utfallet
i bokslutet jämfört med slutlig budget 2017.
Bokslutet redovisar nettokostnader om 1 853,0 mnkr, vilket ger ett överskott för nämnden
med 2,4 mnkr före resultdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisar nämnden ett
överskott om 1,2 mnkr. De största överskotten återfinns inom förskoleverksamheten,
utförarenheterna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt
ekonomiskt bistånd. Störst underskott har delar av individ- och familjeomsogen och
beställaravdelningarna äldreomsorg samt stöd och service till personer med
funktionsnedsättning. Nedan visas tabeller med tillhörande förklaringar till avvikelserna.
Resultatenheterna inom förskolan och inom äldreomsorgen överförde sammantaget ett
överskott om 30,7 mnkr från 2016 till 2017. Resultatenheterna ökade sitt överskott under
2017 med 1,1 mnkr och överför därmed 31,8 mnkr till 2018.
Löneöversyn 2017
Löneöversyn 2017

Utfall
Kommunal %

Utfall övriga
förbund%

Utfall i % totalt

Nämnd- och förvaltningsadministration

1,56

1,56

Avdelningen för individ- och familj

2,63

2,63

2,15

2,30

2,75

2,75

Avdelningen förskola

2,43

Avdelningen beställare äldre, funktionsnedsatta, socialpsykiatri
Avdelningen utförare äldre, funktionsnedsatta, socialpsykiatri

2,38

1,97

2,30

Medborgarservice och fritid (nu SOTSA)

2,18

0,97

1,42

Totalt

2,40

2,26

2,33

I nämnd och förvaltningsadministration ingår strategi- och internservice, personal och ekonomi
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Utfall
Kommunal %

Löneöversyn 2017

Utfall övriga
förbund%

Utfall i % totalt

I utfallet ingår även oorganiserade under resp avtalsområde

Totala kostnader för löner och sociala avgifter uppgick till 887,4 mnkr vilket är en ökning
med 11,9 procent jämfört med 2016. Lönekostnaden står för 47,4 procent av förvaltningens
totala bruttoomslutning vilket är en högre andel jämfört med 2016. Ökningen beror på ett
antal övergångar från entreprenad till verksamhet i egen regi. Lönerörelsen för 2017 medförde
en ökning om 2,33 procent. Kommunals avtalsområde hade en löneökning på 2,4 procent och
övriga förbund hade en genomsnittlig löneökning på 2,26 procent.
Utfall jämfört med prognoser under året
Prognos
T1/2017

Mnkr, netto

Prognos
T2/2017

Justerad budget

1 848,6

1 855,5

1 855,4

Netto före resultatdispositioner

1 848,6

1 850,0

1 853,0

0,0

5,5

2,4

26,8

26,8

26,8

3,9

3,9

3,9

-26,5

-30,5

-27,6

-4,2

-4,2

-4,2

0,0

1,5

1,2

Avvikelse mot budget före resultatdispositioner
Förskolornas överskott från 2016
Äldreomsorgens överskott från 2016
Förskolornas överskott till 2018
Äldreomsorgens överskott till 2018
Avvikelse mot budget efter resultatdispositioner

Diff Bokslut
- T2 2017

Utfall 2017

-3,1

-0,3

Årsmålet för indikatorn för prognossäkerhet (max +/- 1,0%) uppnås för 2017.
Nettokostnaderna i bokslutet uppgår till 2,4 mnkr vilket är 3,1 mnkr högre än vad som
prognostiserades i tertialrapport 2. Avvikelsen mot budget efter resultatdispositioner uppgår i
bokslutet till 1,2 mnkr vilket är en avvikelse med 0,3 mnkr jämför med vad som
prognostiserades i tertialrapport 2. Det motsvarar en avvikelse med 0,07 procent av
bruttoomslutningen.
Budgetutfall per verksamhetsområde
Justerad budget 2017
Verksamhet (mnkr, netto)
Nämnd- och förvaltningsadministration

Kostnade
r

Intäkter

Utfall 2017
Kostnade
r

Intäkter

Avvikels
e 2017

Avvikels
e 2016

Netto

Netto

64,6

-1,8

63,3

-2,6

2,1

11,8

varav demokratiutveckling

8,5

0,0

8,5

0,0

0,0

0,0

Individ- och familjeomsorg

336,6

-117,7

353,8

-132,5

-2,5

-32,2

varav socialpsykiatri

56,8

-5,1

54,4

-6,5

3,9

5,4

Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor

26,3

-0,2

31,0

-0,3

-4,6

-0,4

8,3

0,0

8,4

0,0

-0,1

-0,1

Förskoleverksamhet

429,7

-30,2

413,9

-30,8

16,4

22,2

Äldreomsorg

717,1

-118,0

763,2

-139,3

-24,7

-4,0

varav avskrivningar och internränta
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Justerad budget 2017
Stöd- och service till personer med
funktionsnedsättning

Utfall 2017

Avvikels
e 2017

Avvikels
e 2016

383,9

-15,2

392,7

-24,1

0,1

-6,3

37,3

-3,2

33,9

-4,8

4,9

4,0

Verksamhet för barn, kultur och fritid
Arbetsmarknadsåtgärder

30,6

-7,0

30,4

-9,0

2,2

0,3

Ekonomiskt bistånd

127,5

-4,9

119,5

-5,4

8,5

5,6

varav handläggning

33,1

-0,2

33,1

-0,3

0,1

-2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 153,6

-298,2

2 201,7

-348,7

2,4

0,9

30,7

30,4

-31,8

-30,6

1,2

0,7

Övrig verksamhet
Total drift
Resultatenheternas överskott från 2016
Resultatenheternas överskott till 2018
Totalt efter resultatöverföringar

Nämnd- och förvaltningsadministration
Just budget 2017
Mnkr
Nämnd

Kostnade
r

Utfall 2017

Intäkter

Kostnade
r

Intäkter

Avvikelse
2017

Avvikelse
2016

Netto

Netto

2,4

0

2,0

0

0,4

Förvaltningsadministration

53,7

-1,8

52,8

-2,6

1,7

Summa Nämnd- och förvaltning

56,1

-0,4

54,8

-2,6

2,1

-0,4

63,3

Demokratiutveckling
Summa totalt

8,5

8,5

64,6

11,8

0,0
-2,6

2,1
3,5%

30,4%

Nämnd- och förvaltningsadministration redovisar ett överskott om 2,1 mnkr. Överskottet
beror bland annat på effektiviseringsåtgärder, senarelagd rekrytering och vakanser vid
föräldraledighet.
Demokratiutveckling redovisar ett resultat i balans med budget.
Individ- och familjeomsorg
Verksamhet
Mnkr
Gem. kostnader

Just budget 2017
Kostnade
r

Utfall 2017

Intäkter

Kostnade
r

Intäkter

Avvikels
e 2017

Avvikels
e 2016

Netto

Netto

5,9

0,0

5,6

0,0

0,3

0,2

135,8

-10,3

153,0

-20,1

-7,4

-36,6

Ensamkommande barn och handläggning

91,9

-91,1

89,2

-94,0

5,6

0,0

Vuxeninsatser

46,2

-11,2

51,7

-11,9

-4,9

-1,3

Socialpsykiatri

56,8

-5,1

54,3

-6,5

3,9

5,4

-0,4

-0,3

Barn och ungdom

Varav utförare soc psyk
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Verksamhet
Summa

Just budget 2017
336,6

Utfall 2017

-117,7

353,8

-132,5

Avvikelse i %

Avvikels
e 2017

Avvikels
e 2016

-2,5

-32,2

0,01%

15,0%

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett sammantaget underskott om 2,5 mnkr.
Gemensamma kostnader och ledning redovisar ett överskott om 0,3 mnkr vilket beror på
minskade personalkostnader i samband med rekrytering.
Socialpsykiatri
Socialpsykiatri redovisar ett överskott om 3,9 mnkr, varav myndighetsutövning ett överskott
om 4,3 mnkr och utförarenheter ett underskott om 0,4 mnkr. Myndighetssidans överskott
beror primärt på att några placeringar avslutades tidigare än planerat och nya placeringar har
varit på en lägre kostnadsnivå än budgeterat.
Antal helårsplatser per insats

Planering snitt 2017

Utfall Snitt 2017

Utfall Dec 2017

Gruppboende

28

26

24

HVB

13

11

10

Stödboende

22

16

17

*Boendestöd 1 - 7 timmar á-pris 453 kr

83

97

*Boendestöd 8 -18 timmar á-pris 404 kr

462

503

*Boendestöd 19 - timmar á-pris 380 kr

415

423

* Nytt ersättningssystem from 1 juli 2017 för boendestöd

Vuxen
Vuxenenheten redovisar ett underskott om 4,9 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader
för insatser inom HVB-hem för vuxna missbrukare samt placering enligt LVM då dessa har
höga dygnskostnader.
Antal helårsplatser per insats

Planering snitt 2017

Utfall Snitt 2017

Utfall Dec 2017

Hem för vård och boende, HVB

3

6

2

LVM och § 12-placeringar

1

2

2

14

18

18

185

163

176

Stödboende
Försöks- & tränings- och jourlägenheter
redovisas i T1, T2 och bokslut

Barn och ungdom samt ensamkommande flyktingbarn
Insatser för barn och ungdom samt ensamkommande flyktingbarn redovisar sammantaget ett
underskott om 1,8 mnkr.
Insatser för ensamkommande flyktingbarn redovisar ett överskott om 5,6 mnkr. Överskottet
förklaras av att ersättningen från Migrationsverket 2017 var högre jämfört med det
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genomsnittliga dygnspriset på boendeplaceringarna.
Insatser för barn och ungdom redovisar ett underskott om 7,4 mnkr. Underskottet beror
primärt på ökade kostnader för placering av barn och ungdomar. De placeringar som har ökat
under året är stödboende, externa öppenvårdsinsatser samt kostnader för inhyrda konsulter.
Antal helårsplatser per insats

Planering snitt 2017

Utfall Snitt 2017

Utfall Dec 2017

§ 12 Hem

3

3

4

HVB-hem

7

5

6

Stödboende

4

13

19

Jourhem
Ensamkommande flyktingbarn

23

21

21

222

191

158

Stadsmiljöverksamhet inklusive avskrivningar och internränta
Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta redovisar ett underskott om sammanlagt 4,5 mnkr. Resultatet härrör sig till stadsmiljö -4,4 mnkr respektive avskrivningar och
internränta -0,1 mnkr. Underskottet inom stadsmiljö beror på ökade kostnader för
tilläggsarbeten jämfört med budgeterat.
Medel för naturreservat
Stadsdelsnämnden ansökte i verksamhetsplanen om 2,0 mnkr från centrala medelreserven för
att under 2017 utföra skötsel och underhåll av stadsdelsområdets naturreservat varav 1,0 mnkr
beviljades. Pengarna har primärt använts till slyröjningar/gallringar för att hindra
igenväxning, vassklippning samt slåtter/slyröjning av ängsytor.
Förskoleverksamhet
Verksamhet
Mnkr

Just budget 2017

Utfall 2017

Avvikels
e 2017

Avvikels
e 2016

Kostnade
r

Intäkter

Kostnade
r

Intäkter

Netto

Netto

286,6

-1,0

286,7

-0,3

-0,8

0,0

Hyror, lokaldrift och lokalåtgärder

54,9

0,0

52,4

0,0

2,5

8,3

Barn i behov av särskilt stöd

Förskolepeng till enheterna

45,0

0,0

46,3

0,0

-1,3

-1,3

Öppen förskola

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,6

Barnomsorgsavgift

0,0

-23,1

0,0

-23,1

0,0

0,0

40,2

-6,1

25,5

-7,4

16,0

14,6

429,7

-30,2

413,9

-30,8

16,4

22,2

26,8

24,6

-27,6

-26,8

15,6

20,0

Övrigt
Summa
Resultatfond från 2016, överskott
Resultatfond till 2018, överskott
Summa efter Resultatöverföring

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott om 16,4 mnkr före resultatöverföring och ett
överskott om 15,6 mnkr efter resultatöverföring.
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Överskottet beror bland annat på lägre kostnader för lokalunderhåll och senarelagd
ombyggnation av kök, senarelagt utbytesprogram av äldre förskolor samt att införandet av
skolplattformen försenades.
Barnomsorgsgarantin uppfylldes under hela året. Antalet inskrivna barn minskade något under
2017. Inskrivna barn i snitt var 2 564 barn per månad. En minskning på 49 barn jämfört mot
budgetprognosen 2017. Antal barn per grupp var 15,3 och antal barn per anställd årsarbetarare
var 4,4 barn.
Antal inskrivna barn

Planering snitt 2017

Utfall Snitt 2017

Utfall Dec 2017

1-3 år fsk

997

1164

1 382

4-5 år fsk

1601

1 385

1 101

1-3 år fdh

0

0

0

4-5 år fdh

0

0

0

Allmän fsk

15

15

14

2 613

2 564

2 497

Totalt

Äldreomsorg
Verksamhet
Mnkr
Ledning, biståndsenh &gem.adm

Just budget 2017
Kostnade
r

Utfall 2017

Intäkter

Kostnade
r

Intäkter

Avvikels
e

Avvikels
e

Netto

2016

33,9

-1,5

34,4

-2,0

0,0

Hemtjänst och servicehus

247,2

-25,8

263,6

-35,5

-6,7

Vård och omsorgsboende

373,0

-65,1

403,0

-75,7

-19,3

Dagverksamhet

9,8

-0,9

16,1

-0,9

-6,3

Övriga verksamheter

8,2

0,0

5,4

-0,3

3,1

Hyror

34,2

-23,7

34,6

-23,9

-0,2

Övrigt

10,8

-1,0

6,1

-1,0

4,7

717,1

-118,0

763,2

-139,3

-24,7

Summa
Resultatfond från 2016, överskott
Resultatfond till 2018, överskott
Summa efter överföring

3,9
-4,2
-25,1

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om 24,7 mnkr före resultatöverföring och ett
underskott om 25,1 mnkr efter resultatöverföring. Den största delen av underskottet ligger
inom beställarverksamheten, närmare analyser görs under respektive rubrik nedan.
Beställare
Beställare redovisar ett underskott om 20,6 mnkr. Underskottet beror delvis på att behovet av
heldygnsplatser vid vård- och omsorgsboende under 2017 har överstigit det prognosticerade
behov som budgeten baserades på. Prognosen visade på en minskning som inte realiserades.
Behovet av servicehusplatser har däremot minskat. Även antalet personer med hemtjänst har
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minskat, däremot har antal beslutade timmar i snitt per person ökat vilket har inneburit högre
kostnader. Kostnaderna för resor till och från dagverksamheterna har ökat kraftigt i samband
med att nytt avtal tecknats för transporter.
Antal personer/timmar

Planering snitt 2017

Utfall Snitt 2017

Utfall Dec 2017

Hemtjänst (antal beställda Dagtimmar)

40 000

45 966

45 664

Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)

36 000

37 976

38 160

Hemtjänst (antal personer)

1 350

1 292

1 258

Servicehus (antal timmar)

6 300

5 122

4 072

Servicehus (antal personer)

112

97

82

Vård- och omsorgboende (antal heltidspl)

458

481

493

Utförare
Utförarenheterna inom äldreomsorgen redovisar ett sammantaget underskott om 4,5 mnkr.
Hemtjänsten
Hemtjänstenheterna redovisar ett underskott om 2,9 mnkr. Enheterna har under året arbetat
med att förbättra rutinerna med schemaläggning och utvecklat metoder för att säkerställa att
den utförda tiden överensstämmer med beställd tid. Stort fokus har legat på att sänka
sjukfrånvaro på enheterna och därmed minska kostnader för vikarier. Hemtjänsten har även
fortsatt arbetet med att anpassa bemanningen och schemaläggningen till verksamhetens
behov. Ersättningsmodellen inom hemtjänsten kräver en väl fungerande administration och ett
nära samarbete mellan beställare och utförare vilket har startat under 2017.
Skolörtens servicehus
Enheten redovisar ett överskott om 0,3 mnkr. Under den första delen av 2017 har
inflyttningarna och därmed beläggningsgraden ökat, främst beroende på att inflyttning skett
från närliggande stadsdelar.
Koppargården
Enheten redovisar ett överskott om 0,6 mnkr. Överskottet beror bland annat på vakans av
enhetschef i avvaktan på tillsättning samt att verksamheten löpande under året har anpassat
schemaläggningen utifrån den lägre beläggningen.
Skolörtens gruppboende
Skolörtens gruppboende redovisar ett underskott om 3,1 mnkr. Underskottet hänförs delvis till
att en tredjedel av platserna (16 pl) avvecklades i början av året, under den perioden förlorade
enheten intäkter på grund av låg beläggningsgrad samtidigt som verksamheten hade ökade
kostnader för övertalig personal under en övergångsperiod.
Liviagården
Liviagården redovisar ett resultat i balans med budget.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
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Verksamhet
mnkr

Just budget 2017
Kostnade
r

Utfall 2017

Intäkter

Kostnade
r

Intäkter

Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning beställare
Utförarenheter
Summa

383,9

-15,2

392,7

-24,1

Avvikelse %

Avvikels
e 2017

Avvikels
e 2016

Netto

Netto

-8,4

-6,6

8,5

0,3

0,1

-6,3

0,0%

1,8%

Verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett överskott
om 0,1 mnkr. Beställarenheten redovisar ett underskott om 8,4 mnkr och utförarenheterna ett
överskott om 8,5 mnkr.
Beställare
Beställarenhetens underskott beror till stor del på att kostnaderna för SoL-insatser överstiger
det tilldelade fasta anslaget. Jämfört med 2016 har antal personer i behov av stöd ökat, främst
inom LSS, men kostnaderna för SoL-insatser, resor undantaget, har totalt sett minskat.
Kostnaderna för hemtjänst, avlösning, ledsagning och boendestöd är lägre än föregående år
medan kostnaderna för SoL-boende och personlig assistans har blivit högre. Under våren fick
förvaltningen ett budgettillskott för att täcka ökade kostnader för resor till daglig verksamhet.
Tillskottet om 16,5 mnkr fördelade förvaltningen mellan verksamhetsområdena Stöd och
service till personer med funktionsnedsättning (11 mnkr) och Äldreomsorg (5,5 mnkr). För
verksamhetsområdet Stöd och service till personer med funktionsnedsättnig blev den verkliga
kostnadsökningen för dessa resor 16 mnkr.
Vid insatser enligt LSS om bland annat gruppbostad och daglig verksamhet erhålls en
ersättning per individ enligt bestämda nivåer. Ersättningen täcker inte alltid kostnaderna för
placeringarna vilket innebär en kostnad för förvaltningen. Denna del av underskottet har
minskat de senaste åren till följd av ett aktivt arbete med att omförhandla priser och där det är
möjligt erbjuda byte till utförare som ingår i stadens valfrihetssystem.
Antal personer/timmar

Planering snitt 2017

Utfall Snitt 2017

Utfall Dec 2017

Hemtjänst (antal beställda Dagtimmar)

3 700

3 643

3 650

Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)

2 850

2 955

2 906

150

149

145

2 480

3 119

3 497

Barn- och vuxenboende (antal personer)

130

134

139

Daglig verksamhet (antal personer)

250

293

296

Hemtjänst personer
Personlig assistans LSS timmar

Utförare funktionsnedsättning
Utförarenheterna inom verksamheten Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
redovisar ett överskott om 8,5 mnkr. Överskottet beror på en hög beläggningsgrad,
samordningsvinster vid gruppbostäder och daglig verksamhet samt vakanser i avvaktan på
rekrytering.
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Verksamhet för barn, kultur och fritid
Verksamhet
Mnkr
Fritidsverksamhet

Just budget 2017
Kostnade
r

Utfall 2017

Intäkter

Kostnade
r

Intäkter

Avvikels
e 2017

Avvikels
e 2016

Netto

Netto

14,4

0,0

11,8

-0,1

2,7

1,2

Fältverksamhet

2,4

0,0

1,7

0,0

0,7

0,9

Parklekar

9,7

-0,9

9,5

-1,0

0,3

0,8

Kulturverksamhet o föreningsbidrag

1,9

-0,2

2,0

-0,7

0,3

0,2

Kollo

5,7

-2,1

5,3

-2,1

0,4

0,6

Avdelningsledning o övrigt

3,2

0,0

2,8

-0,1

0,5

0,3

Sociala investeringar, FFF och STIS

0,0

0,0

0,8

-0,8

0,0

0,0

37,3

-3,2

33,9

-4,8

4,9

4,0

Summa

Verksamhet för barn, kultur och fritid redovisar ett överskott om 4,9 mnkr. Överskottet beror
bland annat på en återbetalning avseende hyra för åren 2014-2015. Ökade intäkter i samband
med att parklekarna har tillhandahållit tjänster till skolan samt lägre kostnader för
skadegörelse jämfört med budget har också bidragit till överskottet. Verksamheten avvaktade
med att rekrytera ett antal tjänster tills resultatet av förvaltningens översyn av det
förebyggande arbetet var klart.
Kollo
Förvaltningen tilldelades i samband med tertialrapport 1 0,8 mnkr utöver ursprunglig
budgetram för kolloverksamhet. Utöver kostnaden för traditionellt kollo har medel fördelats
till dagkolloverksamhet inom stadsdelsområdet. Under våren tilldelades förvaltningen 1,1
mnkr i riktat statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) för
att genomföra sommaraktiviteter för ungdomar mellan 6-15 år vilket har möjliggjort en
utökad sommarverksamhet i förhållande till tidigare år.
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder
Verksamhet
Mnkr

Just budget 2017
Kostnade
r

Intäkter

Utfall 2017
Kostnade
r

Intäkter

Avvikels
e 2017

Avvikels
e 2016

Netto

Netto

Ekonomiskt bistånd

127,5

-4,9

119,5

-5,4

8,5

5,6

varav handläggning

33,1

-0,2

33,1

-0,3

0,1

-2,5

Arbetsmarknadsåtgärder

30,6

-7,0

30,4

-9,0

2,2

0,3

158,1

-11,9

149,8

-14,4

10,7

5,9

7%

3,9%

Summa
Avvikelse i %

Ekonomiskt bistånd inklusive handläggningskostnader redovisar ett överskott om 8,5 mnkr.
Bidragshushållen var 803 i januari 2017 och minskade successivt under året för att sedan öka
under hösten till 822 hushåll i november. I december är den preliminära prognosen 815
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bidragshushåll. Budgeterat antal bidragshushåll för 2017 var 835.
Enheten har aktivt arbetat med åtgärder under året vilket har resulterat i att personer blivit
självförsörjande genom studier eller arbete. De kommunala visstidsanställningarna har också
haft en positiv effekt på antalet bidragshushåll som har minskat.
Antal

Planering snitt 2017

Antal hushåll
Kostnad (tkr/mån)

Utfall Snitt 2017

Utfall Dec 2017

835

800

815

7 450

7 195

8 135

Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om 2,2 mnkr. Detta beror bland annat på att
förvaltningen har rekvirerat intäkter från arbetsförmedlingen gällande visstidsanställningar,
som täcker en hög andel av lönekostnaden och ger ett nettoöverskott med 1,4 mnkr. Dessutom
blev intäkten för offentligt skyddat arbete 0,5 mnkr högre än beräknat. Ett visst överskott, 0,3
mnkr, hänförs till feriearbeten då en del ungdomar inte har arbetat den anvisade tiden på tre
veckor.
Antal helårsplatser
OSA
Visstidsanställningar
Feriearbeten antal

Planering snitt 2017

Utfall Snitt 2017

Utfall Dec 2017

20

17

20

22

19
27

1 000

1 264

Resultatenheter

Mnkr

Resultat 2017

Resultatöverföring från
2016

Resultatöverföring till
2018

Resultatenheternas
brutto-budget
2017

Kommunal förskola
Grimsta förskolor

0,02

1,54

1,55

40,39

Vällingby förskolor

0,04

2,46

2,50

33,81

Råcksta förskolor

0,04

3,86

3,90

42,02

Nälsta/Vinsta förskolor

0,09

3,18

3,27

34,12

Björnboda/Sörgården förskolor

0,12

3,38

3,50

36,42

Maltesholm/Smedshagen förskolor

0,01

2,85

2,86

29,36

Loviselund förskolor

0,04

2,17

2,21

31,36

Hässelby Gård förskolor

0,28

2,56

2,85

28,68

-0,03

2,81

2,78

27,81

Trollboda/Smedshagen förskolor
Hässelby Norra förskolor

0,20

2,03

2,22

34,28

Totalt förskolor

0,80

26,83

27,63

338,25
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Mnkr

Resultat 2017

Resultatöverföring från
2016

Resultatöverföring till
2018

Resultatenheternas
brutto-budget
2017

Äldreomsorg
Skolörtens servicehus

0,33

3,85

4,18

42,64

Totalt äldreomsorg

0,33

3,85

4,18

42,64

Totalt förskola & äldreomsorg

1,13

30,68

31,81

380,88

Förskoleverksamhet
Resultatenheternas omsättning inom förskoleverksamheten för 2017 uppgick till 338,2 mnkr.
Det sammanlagda resultatet för räkenskapsåret uppgick till 0,8 mnkr som lades till den
ingående fonden om 26,8 mnkr. Sammanlagt uppgår fonden till 27,6 mnkr år 2018. Ingen
enhet gick med underskott.
Äldreomsorg
Äldreomsorgens resultatenhet hade en omsättning för 2017 med 42,6 mnkr. Det sammanlagda
resultatet för räkenskapsåret uppgick till 0,3 mnkr som lades till den ingående fonden om 3,8
mnkr. Sammanlagt uppgår fonden till 4,1 mnkr år 2018.

Investeringar
mnkr

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse 2017

Parkleken Guldet

3,0

3,0

0,0

Parkstråket Fyrklövern (program)

0,8

0,6

0,2

Reinvesteringar

3,5

3,5

0,0

Parkinvesteringar inkl tillgänglighet (nycklade)

9,1

7,4

1,7

Klimatinvesteringar

4,4

3,8

0,6

Summa stadsmiljö

20,8

18,3

2,5

2,8

0,2

2,6

23,6

18,5

5,1

Inventarier och maskiner
Totalt investeringar

Nämndens investeringsbudget för 2017 var 23,6 mnkr och visar ett överskott om 5,1 mnkr,
varav stadsmiljöinvesteringar 2,5 mnkr och investeringar i maskiner och inventarier 2,6 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar
Ingen försäljning har varit aktuell under året.
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Stora projekt som inte är investeringar
Nämnden har inte haft några sådana projekt under året.

Ombudgeteringar
Inte aktuellt.

Medel för lokaländamål
Inte aktuellt.

Analys av balansräkning
Räkenskapsbokslutet 2017
Bokslutet har upprättats enligt den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed och i
överensstämmelse med riktlinjerna i regler för ekonomisk förvaltning. Detta innebär bland
annat att nedanstående principer har följts:
Matchningsprincipen: tillgångar/intäkter och skulder/kostnader har periodiserats på likartat
sätt.
Försiktighetsprincipen: kostnader/skulder ska aldrig undervärderas och intäkter/tillgångar
aldrig övervärderas.
Väsentlighetsprincipen: kostnader och intäkter har periodiserats om de påverkat resultatet
väsentligt. I årets bokslut har lägst 50 tkr varit riktmärke för vad som normalt ansetts varit
väsentlig storlek.
Förvaltningens balansomslutning har minskat med 57,4 mnkr jämfört med bokslut 2016.
Tillgångar
Tillgångar (mnkr)
Konto 11xx-12xx Anläggningstillgångar
Konto 15xx Kundfordringar
Konto 16xx Div kortfristiga fordringar
Konto 17xx Förutbetalda kostn och upplupna intäkter
Konto 19xx Kassa och bank
Summa tillgångar

2016-12-31

2017-12-31
106,3

113,8

18,8

19,8

32,2

38,4

107,6

35,4

0,2

0,3

265,1

207,7

Anläggningstillgångar har ökat med 7,5 mnkr på grund av ökade investeringar. Kortfristiga
fordringar har ökat med 6,2 mnkr vilket avser intäkter från Migrationsverket. Förutbetalda
kostnader och upplupna intäkter har minskat med 72,2 mnkr. De avser huvudsakligen
upplupna intäkter för asyl som bokades år 2016.
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Skulder och eget kapital
Skulder och eget kapital (mnkr)

2016-12-31

Konto 20xx Eget kapital

2017-12-31
-77,1

6,7

-0,2

-0,3

-114,9

-126,3

-72,9

-87,9

-265,1

-207,8

Konto 24xx Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
Konto 25xx Leverantörsskulder
Konto 29xx Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder och eget kapital

Eget kapital har minskat med 83,8 mnkr som en följd av förändringarna i balansräkningen.
Leverantörsskulder har ökat med 11,4 mnkr samtidigt som upplupna kostnader har minskat
med 11,1 mnkr och förutbetalda intäkter ökat med 25,3. Förutbetalda intäkter består till
största delen av bokning för generalschablon om 34,5 mnkr och även av minskning av
förutbetalda hyresintäkter om 8,8 mnkr.

Övrigt

Synpunkter och klagomål
Antal synpunkter och klagomål VB 2017
Verksamhet

Tillgänglighet

Förskola

Bemötande

Insatsens
utförande

Verksamhetens
innehåll

Yttre miljö

Övrigt

Totalt

5

5

11

7

3

31

Individ- och
familjeomsorg

17

10

7

2

Beställare
äldreomsorg,
funktionsnedsättning
och socialpsykiatri

7

3

3

3

Utförare
äldreomsorg,
funktionsnedsättning
och socialpsykiatri

3

1

13

6

29
2

23

Stadsmiljö
Samhällsservice och
tidigt socialt arbete

1108

1108
1

4

18

1

6

12

Förskola
Synpunkterna handlar främst om personalens bemötande gentemot vårdnadshavare. I de flesta
fall har det handlat om missförstånd som enkelt har kunnat redas ut efter samtal med berörda
parter. Synpunkter på verksamhetens innehåll har handlat om att vårdnadshavare uttryckt oro
för barn i behov av särskilt stöd. Det har också inkommit flera positiva synpunkter som
handlar om verksamhetens utförande och personalens bemötande.

stockholm.se
08-508 05 178

Tjänsteutlåtande
Sid 90 (92)

Individ- och familjeomsorg
Flertalet klagomål avser ekonomiskt bistånd och handlar om att den enskilde är missnöjd med
tillgänglighet och bemötande samt att den enskilde inte anser sig ha fått återkoppling
tillräckligt snabbt. Några klagomål avser synpunkter på handläggning när det gäller barn och
unga. Enhetscheferna inom respektive enhet följer upp klagomålen och återkopplar till den
enskilde. Analys av klagomålen ingår som en del i enhetens utvecklings- och
förbättringsarbete.
Beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri
Flertalet synpunkter och klagomål som inkommit har berört tillgängligheten. Synpunkter och
klagomål har inkommit även gällande bemötande, insatsens utförande samt verksamhetens
innehåll och kvalitet. Enheterna har arbetat med åtgärder för att öka tillgängligheten med
hjälp av viss omorganisering samt revidering av rutiner vid frånvaro. På arbetsplatsträffarna
arbetar enheterna aktivt med bemötande på olika sätt. Vidare kommer enheterna att arbeta
med att ta fram fler egenkontroller för att säkerställa verksamhetens kvalitet.
Utförare äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri
De flesta klagomål som inkommit till utförarenheterna i kommunal regi gäller insatsernas
utförande samt verksamhetens innehåll/kvalitet. Åtgärder som utförare vidtagit har bland
annat varit följande: Revidering av rutiner och egenkontroller, analys och uppföljning av de
klagomål som inkommit samt personalplanering.
Stadsmiljö
De flesta synpunkterna gäller träd, att de skräpar ner, kan utgöra en fara eller att de skymmer
utsikten. Det har även inkommit synpunkter på lekredskap i parker samt önskemål om
trygghetshöjande åtgärder. Åtgärder som vidtagits är att träd har besiktigats och fällts om de
har utgjort en fara, lekredskap har bytts ut, buskar har beskurits och slyröjning har utförts för
att öka upplevd trygghet. Det har även inkommit en del synpunkter på bosättningar. Åtgärder
som då har vidtagits är att vuxenenheten samt polisen informerats om var bosättningen finns
och efter att de besökt platsen och erbjudit annat boende har förvaltningen städat platsen.
Samhällsservice och tidigt socialt arbete
Avdelningen har tagit emot 12 synpunkter och klagomål. Varje inkommen synpunkt och
klagomål har besvarats skyndsamt via e-post och telefon.

stockholm.se
08-508 05 178

Tjänsteutlåtande
Sid 91 (92)

Övrigt
Medborgarförslag

Under året har 22 medborgarförslag inkommit till stadsdelsnämnden. Av dessa berörde 11
nämndens ansvarsområde. I de fall det fanns en annan ansvarig nämnd inom staden har
medborgarförslaget inklusive stadsdelsnämndens beslut skickats till berörd nämnd.
De flesta av medborgarförslagen är förknippande med en stor investeringskostnad vilket gör
det svårt att verkställa förslagen det år förslaget kommer. Som exempel kan ges att en
hundrastgård kostar mellan 600- 700 tkr att anlägga. Medborgarförslagen får som oftast
prövas i kommande års prioriteringar inom den investeringsbudget som finns till upprustning
och ombyggnad i stadsdelsområdet.
Domar

Individ- och familjeomsorgen
Under året har förvaltningen fått 195 domar varav 19 domar helt eller delvis har gått emot
förvaltningens beslut. Det är färre domar jämfört med föregående år då antalet domar var 283.
Så gott som alla domar avser ekonomiskt bistånd. Analysen av domarna används av
socialsekreterarna i det fortlöpande metod- och handläggningsarbetet.
Socialpsykiatri
Beställarenheten har under året tagit 1 310 beslut varav 719 gäller kvinnor och 591 gäller
män. De flesta ansökningar beviljas men 98 av besluten är avslag på ansökan. Av dessa avslag
har 8 beslut överklagats. I ett överklagande har domstolen gett bifall, i 2 fall avslag, 3 av
fallen är inte klara ännu och 1 beslut avvisas av domstolen medan 1 beslut omprövas och
bifalls. Enheten använder domarna som exempel i sina ärendedragningar och i sin
verksamhetsutveckling.
Beställarenheten funktionsnedsättning
Inom beställarenheten funktionsnedsättning inkom totalt 71 domar under året. Endast 3 domar
har gått helt emot nämnden, 9 domar har gått delvis emot nämnden. Nämnden har överklagat
6 av dessa och till Kammarrätten varav Kammarrätten valt att bevilja prövningstillstånd i 4
ärenden. Av dessa 4 har 1 gått på förvaltningens linje, 1 delvis gått på förvaltningens linje. 2
av domarna ligger fortfarande hos Kammarrätten för prövning.
Domarnas fördelning;
Personlig assistans 15 st
Merkostnad för sjuklön (personlig assistans) 1 st
Hemtjänst 11 st
Ledsagning 5 st
Boendestöd 11 st
Avlösning 7 st
Korttidsvistelse 5 st
Daglig verksamhet 2 st
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Kontaktperson 3 st
Anhöriganställning 3 st
KBF 1 st
Turbundna resor 1 st
Träningslägenhet 1 st
Bostad med särskild service 4 st
Bostad med särskild service för barn och unga 1 st
Enheten använder domarna som exempel i sina ärendedragningar och i sin
verksamhetsutveckling.
Äldreomsorg
Inom beställarenheten inkom totalt 44 domar från Förvaltningsrätten (FR) under året.
20 domar avseende vård- och omsorgsboende där 17 gick på nämndens beslut och 3 gick
emot.
7 domar avseende vård- och omsorgsboende ansökan från annan kommun varav 3 domar gick
på nämndens beslut 1 gick emot och 3 domar som FR godkänt personkretstillhörigheten och
vidarebefordrat åter till kommunen för vidare utredning.
6 domar avseende servicehus där 6 gick på nämndens beslut.
5 domar avseende hemtjänst där 5 gick på nämndens beslut.
1 dom avseende ledsagning som gick på nämndens beslut.
1 dom avseende dagverksamhet som gick på nämndens beslut.
1 dom avseende avgiftsbeslut som gick på nämndens beslut.
1 dom avseende avlösning som gick på nämndens beslut.
2 domar avseende anhöriganställning som gick på nämndens beslut.
Överklagade beslut:
Vård och omsorgsboende antal 17 st varav 1 överklagan har beslutet omprövats innan domen
har fastställts.
Servicehus antal 5 st
Ledsagning 1 st – överklagan återtagits.
Enheten använder domarna som exempel i sina ärendedragningar och i sin
verksamhetsutveckling.
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