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VERKSAMHETSPLAN 2012

Förslag till beslut
1.

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan och
överlämnar detsamma till kommunstyrelsen och stadens revisorer.

2.

Nämnden fastställer resultatenheter enligt förslaget

3.

Nämnden fastställer interna peng- och ersättningsnivåer som
framgår av bilaga ”Priser 2012”.

4.

Nämnden avsätter 2,3 mnkr för bidrag till frivilligverksamhet
riktat till barn, ungdomar och äldre.

5.

Nämnden begär budgetjustering om 1,1 mnkr för investeringar som erhölls i
samband med verksamhetsplanen 2011.

6.

Nämnden begär budgetjustering om 4,8 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar
som erhölls i samband med tertialrapport 1/2011.

7.

Nämnden anmäler om omslutningsförändringar om 269,4 mnkr.

8.

Beslutet förklaras omedelbart justerad.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lagt fast stadens budget för 2012. Detta förslag till verksamhetsplan och budget 2012 för Södermalms stadsdelsnämnd bygger på nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och lokala prioriteringar på Södermalm.
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Ärendets beredning
Ärendet har arbetats fram inom respektive avdelning och med verksamhetsstödet.
MBL-förhandling har ägt rum den 6 december 2011. Handikapprådet och
pensionärsrådet har fått information och beretts möjlighet att yttra sig.
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VERKSAMHETSPLAN 2012
Inledning
Södermalms stadsdelsområde är med sina cirka 124 000 invånare stadens till
befolkningsantalet största stadsdelsområde. De allra flesta bor i flerbostadshus och
där knappt två tredjedelar av bostäderna utgörs av 1:or och 2:or. Ytterligare
lägenheter kommer att byggas i Fredriksdal och Henriksdalshamnen i Hammarby
Sjöstad. År 2020 beräknas invånarantalet ha passerat 130 000. Det innebär att
varje dygn, året runt, flyttar i genomsnitt två nya södermalmsbor in. De snabbast
växande åldergrupperna är främst de yngre pensionärerna och grundskolebarnen.
På några års sikt ökar också gruppen tonåringar relativt snabbt.
MEDBORGARNA
Andel 1 – 5 år
Andel över 65 år
Andel utrikes födda
Andel allmännyttan
Andel bostadsrätter
Andel eftergymnasial utbildning
Medelinkomst 20 – 64 år
Andel arbetslösa
Ohälsotal
Andel med ekonomiskt bistånd

SÖDERMALM

STADEN

5,5 %
14,7 %
17,1 %
11,2 %
58,1 %
62,8 %
332 700
2,6 %

6,4 %
14,1 %
29,2 %
18,8 %
53,2 %
54,2 %
321 500
3,6 %

18,2

20,8

1,6 %

3,8 %

De vanligaste arbetsställena är inom finansiell verksamhet, handel, kommunikation och kultur. Stadsdelsområdet omfattar Södermalm, Långholmen, Reimersholme, Södra Hammarbyhamnen, Gamla stan och Riddarholmen.
Inom stadsdelsområdet finns en sällsynt blandning av historia och dynamisk
utveckling där stadsmiljön växlar mellan kullerstensbelagda gränder, gröna oaser
och modern arkitektur. Här finns också 17 torg och 100 parker och täppor med
över 40 lekplatser för de mindres nöje. Områdets värdefullaste natur finns främst
på Långholmen, Årsta holmar, längs Årstaviken från Tantolunden till Eriksdalslunden, Sickla park och i Vitabergsparken. Södermalms stadsdelsområde utgör ett
av Stockholms mest attraktiva områden att bo och verka i. Det är väl känt för sitt
rika kulturliv, många restauranger och butiker men också för ett starkt samhällsengagemang bland invånarna.
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Stadsdelsnämndens ansvar
Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för äldreomsorg, kommunal förskoleverksamhet, vårdnadsbidrag, kulturverksamhet, fritidsverksamhet för barn och ungdomar, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och
familjeomsorg inkl. familjerätt och socialpsykiatri. Vidare ansvarar nämnden för
lokala stadsmiljöfrågor liksom renhållning av parker och parkinvesteringar,
flyktingmottagning, konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd, budgetrådgivning,
skuldsanering och arbetsmarknadsåtgärder. Stadens fem jobbtorg förstärker stadsdelsnämndens arbete för att öka sysselsättningen och minska bidragsberoendet.
Verksamhetsplan och budget 2012 för Södermalms stadsdelsnämnd bygger på
nämndens uppdrag från kommunfullmäktige.
Stadsdelsområdet har verksamheter och enheter som placerar sig högt i olika typer
av brukarundersökningar och kvalitetsutmärkelser. Medarbetarna har god
kompetens och har i medarbetarenkäter uttryckt att de i mycket uppfattar sitt
arbete som viktigt och meningsfullt. Nämndens verksamheter ska vara
kunskapsbaserade och ha systematiska uppföljningar. Uppföljningarna inriktas på
resultat och effekter som verksamheterna uppnår i relation till målen.
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Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012
Mnkr, netto

Prognos KF:s budget
T2/2011
2012

Kostnader
Intäkter
Netto

Begärda omslutningsförändringar

Verksamhetsplan
2012

2 315,9

2 019,6

269,4

2 289,0

-364,9

-63,9

-269,4

-333,3

1 951,0

1 955,7

0,0

1 955,7

Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska medel till stadsdelsnämnderna enligt ett
fördelningssystem, där resurserna i huvudsak fördelas efter stadsdelsområdenas
socioekonomiska struktur och genom schablonersättning per prestation. 2012 års
budgettilldelning är baserad på ytterligare effektiviseringar avseende
administrationen. Södermalms stadsdelsnämnd har tilldelats en nettobudget om
1 955,7 mnkr. För investeringar inom stadsmiljöverksamheten erhåller stadsdelsnämnden en investeringsbudget om 8,6 mnkr. Dessutom erhåller stadsdelsnämnden en särskild investeringsbudget om 9,1 mnkr för inventarier
och maskiner.
Nämnd och förvaltningsadministration
Resursfördelningssystemet innehåller inte någon särskild tilldelning för att täcka
nämndverksamhet, ledningsuppgifter och administrativt stöd till verksamheten.
Det innebär att finansiering får ske från respektive verksamhetsområde för att
finansiera nämndverksamhet, strategiska ledningsuppgifter och administrativt stöd
till verksamheten. Av den totala budgetramen har 58,0 mnkr, vilket motsvarar
3,0 procent (3,1 % 2011), omfördelats för detta ändamål.
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget

Jmfr

VP 2012

Prognos 2011/T2

Kostnader

60,0

62,3

Intäkter

-2,0

-3,5

Netto

58,0

58,8

Nettokostnaderna för nämnd och förvaltningsadministration beräknas minska med
0,8 mnkr jämfört med prognosen för 2011. Minskningen beror på effektiviseringar inom administrativa avdelningen.
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FÖRSKOLEAVDELNINGEN
Förskoleverksamhet
Målgrupp
De kommunala förskolorna är till för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa och aktivt söker arbete, eller till följd av barns egna
behov av stöd. Verksamhetsområdet ansvarar också för den allmänna kommunala
förskolan som vänder sig till alla 3-5-åringar. För föräldrar som är hemma med sitt
barn finns den öppna förskolan att besöka.
Verksamheten är reglerad i första hand av skollagen och diskrimineringslagen
Lagarna kompletteras med styrdokument och riktlinjer av olika slag.

Volym
I barnantalsprognosen 1 för 2012 beräknas antalet barn 1 – 5 år öka till 7 031.
Drygt 93 % av alla 1-5-åringar är inskrivna i förskola eller annan pedagogisk
verksamhet, ca hälften i kommunal verksamhet och hälften i fristående. För
Södermalms del innebär det cirka 3 410 barn i de kommunala förskolorna under
våren och cirka
3 390 barn under hösten. Ökningen av barnantalet fortsätter även under 2013.
Några barn inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten kommer från andra
stadsdelsområden och från andra kommuner.

Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget

Jmfr

VP 2012

Prognos 2011/T2

Kostnader

429,6

435,6

Intäkter

-45,3

-52,2

Netto

384,3

383,4

Nettobudgeten för 2012 är 0,9 mnkr högre jämfört med prognosen för 2011 men
förväntas öka under 2012 eftersom verksamheten planerar att utöka antalet platser.
Stadsdelsnämnden har en preliminär budget för förskoleverksamheten som bygger
på antalet barn inskrivna mars 2011. Slutlig budgetram kommer att tilldelas nämnden efter faktiskt barnantal under året. Staden ändrar från och med 2012 rutinerna
för budgetjusteringar inom förskoleverksamheten. Från att tidigare haft avläsning
av inskrivna barn två gånger per år, kommer avläsning att ske månadsvis. Detta
innebär att budgeten blir mer känslig vid förändringar av antalet inskrivna barn.
1

Sweco Eurofutures AB, före detta Utrednings- och statistikkontoret
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Förskoleverksamheten får en schablon per inskrivet barn. Schablonen har höjts
med 1,5 %. Del av schablonen ges till enheterna som en peng. Nivån på pengen
2012 har höjts i snitt med 1,3 procent jämfört med 2011. Ersättningen till
enheterna ligger därmed på den av Kommunfullmäktige fastställda lägsta nivå om
78 % av förskoleschablonen.
I budgeten ingår även medel för barn i behov av särskilt stöd med 22,6 mnkr som
är något höjd jämfört med 2011.

Verksamhet och prioriteringar 2012
En utbyggnad av förskolan är ett prioriterat område under 2012. Genom utbyggnaden ökar dels möjligheten att uppfylla barnomsorgsgarantin dels föräldrarnas/vårdnadshavarnas valmöjligheter.
Den 1 juli 2011 började en reviderad läroplan för förskolan att gälla med förstärkt
pedagogiskt uppdrag och tydligare krav på uppföljning, utvärdering och utveckling. Under 2012 fortsätter förvaltningen att implementera den reviderade läroplanen bland annat genom att satsa på kompetensutveckling av medarbetarna.
Att dela in barnen i mindre grupper och att arbeta projektinriktat har visat sig vara
framgångsrika arbetssätt i förskolan. Det möjliggör ökad måluppfyllelse utifrån
läroplanens intentioner och ger barnen bättre möjlighet att komma till tals och bli
bekräftade. Det ger också möjlighet att inhämta kunskap och erfarenhet utifrån
egna behov och förutsättningar. Ett annat framgångsrikt arbetssätt är den så
kallade föräldraaktiva inskolningen som ger föräldrar en bättre inblick i verksamheten och därmed en större förståelse för den.
Samverkan och kommunikationen med föräldrarna/vårdnadshavarna ska stärkas
liksom förskolorna miljöarbete.
Förskolorna ska erbjuda god, varierad och näringsrik mat samt satsa på att öka
andelen kravmärkt mat.
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Nämndens mål för verksamheten


Barnen visar grundläggande demokratiska värderingar



Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande



Barnen är delaktiga och har inflytande



Barnen är förberedda inför sin övergång till förskoleklass



Föräldrar/vårdnadshavare och förskola samverkar för barnets bästa

NÄMNDMÅL:

BARNEN VISAR GRUNDLÄGGANDE DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR

Förskolan uppmuntrar och ger förutsättningar till barnen att utvecklar sin förmåga
att känna ansvar och förståelse för gemensamma demokratiska värderingar.
Barnen visar ansvar, respekt och solidaritet med andra människor. De visar också
förståelse för att alla människor har lika värde.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer.
Indikatorer
Andel barn som visar grundläggande demokratiska värderingar
(SDN)
Andel föräldrar som är nöjda med utvecklingen av barnens sociala
förmåga (SDN)

Årsmål 2011 Årsmål 2012
75 %

76 %

Ny 2012

83 %

NÄMNDMÅL:

BARNEN VISAR GRUNDLÄGGANDE FÖRMÅGOR FÖR FORTSATT
UTVECKLING, LEK OCH LÄRANDE

Förskolan har en öppen och innehållsrik pedagogisk miljö som utmanar barnen att
ta egna initiativ och som lockar till lek, kreativitet och lärande. Barnen visar förståelse för symboler och intresse för skriftspråk, reflekterar, kommunicerar och
uttrycker sig i sång och drama och i bild och form. De skapar, experimenterar och
konstruerar och förstår sambanden i naturen. Barnen fantiserar och engagerar sig
i leken.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer. Aktiviteterna bidrar till att nå målet.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel barn som visar grundläggande förmågor för fortsatt
utveckling, lek och lärande (SDN)

80 %

81 %

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende
utveckling och lärande (KF)

82 %

83 %

3,5

3,6

Personalens bedömning av ”Förskolans förmåga att stödja barns
lärande och utveckling” (KF)
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Aktiviteter
Genomföra fokusgrupper med femåringar inom förskolan (SDN)
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan (KF)
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan
(KF)

NÄMNDMÅL:

BARNEN ÄR DELAKTIGA OCH HAR INFLYTANDE

Barnens behov och intressen ligger till grund för utformningen av miljön och
planeringen av verksamheten. Pojkar och flickor har lika stort inflytande över och
utrymme i verksamheten. Barnen gör aktiva val, de deltar i samtal och framför
sina synpunkter och är med och påverkar förskolans verksamhet.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer.
Indikatorer
Andel barn som är delaktiga och har inflytande (SDN)
Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med barnens
inflytande och delaktighet (SDN)

Årsmål 2011 Årsmål 2012
70 %

71 %

Ny 2012

75 %

NÄMNDMÅL:

BARNEN ÄR FÖRBEREDDA INFÖR SIN ÖVERGÅNG TILL
FÖRSKOLEKLASS

Barnens övergång från förskola till förskoleklass är planerad.
Föräldrar/vårdnadshavare uppmuntras att delta vid överlämnandesamtal mellan
förskola och skola. De erbjuds tillsammans med sitt barn ett avslutningssamtal på
förskolan. Barnen har en dokumentation av vad förskolan har arbetat med, barnets
behov och lärande som överförs till skolan med föräldrarnas/vårdnadshavarnas
tillåtelse.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer. Aktiviteterna
bidrar till att nå målet.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att deras barn är
förberedda inför övergången till förskoleklass (SDN)

75 %

90 %

Andel arbetslag som bedömer att barnen är förberedda inför
övergången till förskoleklass (SDN)

Ny 2012

80 %

KF:s övriga Indikatorer
Andel förskollärare av antal anställda
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KF:s övriga Indikatorer
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg
och söker miljö
Antal barn per avdelning
Antal barn som barnomsorgsgarantin inte uppfylls för under året
Antal förskolebarn per anställd
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete

Årsmål 2011 Årsmål 2012
83 %

84 %

Ny 2012

16

0

0

4,8

4,8

100 %

100 %

NÄMNDMÅL:

FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE OCH FÖRSKOLA SAMVERKAR FÖR
BARNETS BÄSTA

Förskolan har ett förtroendefullt samarbete med föräldrar/vårdnadshavare
och erbjuder olika former för samverkan. Förskolan är lyhörd för föräldrar/
vårdnadshavares önskemål.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att hem och förskola
samverkar för barnets bästa (SDN)

75 %

76 %

Andel arbetslag som bedömer att hem och förskola samverkar
för barnets bästa (SDN)

Ny 2012

76 %

KF:s övriga aktiviteter
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda
medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller vidareutbildning till
barnskötare eller förskollärare
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrarnas val i större
utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan.
Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska
verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt i de administrativa
rutinerna.
Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll.
Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och
fristående skolor.
Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor.
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta riktlinjer för rutiner vid
övergången mellan förskola och skola.
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Fritid och kultur
Målgrupp
Verksamhetens uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar parklekar, sommarkollo
och möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Parklekarna
besöks av cirka 350 000 personer årligen. Cirka 600 barn och ungdomar åker på
kollo. Tre av nämndens fem parklekar drivs på entreprenad av Unga Örnar.
Barnkonventionen anger bland annat barnens rätt att leka och leva i en bra miljö.

Verksamhet och prioriteringar 2012
Verksamheterna fortsätter att verka för att genomföra den stadsövergripande barnoch ungdomskulturplanen ”Kultur i ögonhöjd”. Andelen besökare i parklekarna
som tycker att den är rolig och utmanande sjönk under 2011. Verksamheten ska
utveckla sitt utbud för att bättre tillgodose besökarnas önskemål.

Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget

Jmfr

VP 2012

Prognos 2011/T2

Kostnader

11,1

11,4

Intäkter

-1,7

-2,0

9,4

9,4

Netto

Nettokostnaderna för fritid och kultur är oförändrad jämfört med prognosen för
2011.

Nämndens mål för verksamheten


Barnen i förskolan möter ett varierat kulturutbud



Barn och unga har en rolig och utmanande fritidsverksamhet

NÄMNDMÅL:

BARNEN I FÖRSKOLAN MÖTER ETT VARIERAT KULTURUTBUD

Barn inom förskolan möter kultur genom att skapa med hjälp av olika uttrycksformer som bild, sång, musik och drama. De besöker också externa kulturarrangemang som till exempel att gå på teater och museum.
Barn och unga i parkleken möter kultur genom olika aktiviteter i verksamheten.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer. Aktiviteten bidrar
till att nå målet.
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Indikatorer
Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att kulturupplevelser
och barns eget skapande ingår som en naturlig del i
förskoleverksamheten. (SDN)
Barnen har grundläggande skapande förmågor (SDN)

Årsmål 2011 Årsmål 2012
76 %

77 %

Ny 2012

89 %

Aktiviteter
Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet
utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser.
(KF)

NÄMNDMÅL:

BARN OCH UNGA HAR EN ROLIG OCH UTMANANDE
FRITIDSVERKSAMHET

Parklekarna erbjuder en verksamhet där det finns roliga, utmanande och
spännande saker att göra, bra/roliga aktiviteter och ett varierat utbud av
material/leksaker. Besökarna känner sig delaktiga i utformningen av verksamheten. Ungdomar inom Södermalms stadsdelsområde känner sig delaktiga i utformningen av fritidsgårdarnas verksamhet och tar ansvar för sin egen fritid.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikator.
Indikatorer
Andel besökare som tycker att parkleken är rolig och utmanande
(SDN)
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SOCIALA AVDELNINGEN
Sociala avdelningen har ett budgetunderskott som ska åtgärdas så att budgeten är
i balans vid utgången av 2012. En analys av handläggningsprocessen har visat att
beställningarna ofta har så otydliga mål att de inte går att följa upp. Därigenom går
det inte att säkerställa att brukaren får rätt insats. Avdelningens enhetschefer ska
tillsammans med metodutvecklarna utveckla metoder för ett gemensamt
beställningsförfarande.
En betydande del av medarbetarna inom sociala avdelningen har besvär i axlar,
nacke och rygg liksom sömnproblem. Den satsning på friskvård som inleddes
hösten 2010 med stöd av en hälsocoach kommer därför att fortsätta under 2012.
Hälsosatsningen kommer under året att innefatta även brukare med
funktionsnedsättning.
Avdelningens arbete regleras i första hand av socialtjänstlagen och lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade. Lagarna kompletteras med styrdokument
och riktlinjer av olika slag.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder
Målgrupp
Verksamheten vänder sig till personer som helt eller delvis saknar egen försörjning.

Volym
I oktober 2011 hade 769 vuxna personer försörjningsstöd. Under året har i genomsnitt cirka 775 hushåll/månad haft ekonomiskt bistånd. Kostnaden för biståndet
uppgår i genomsnitt till cirka 5,6 mnkr/månad vilket motsvarar cirka 7 200 kronor
per hushåll och månad.

Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget

Jmfr

VP 2012

Prognos 2011/T2

Kostnader

112,2

109,8

Intäkter

-13,1

-12,6

Netto

99,1

97,2

Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder har ökat med
1,9 mnkr för 2012 jämfört med prognosen för 2011. Kostnadsökningen bygger på
att antalet bidragshushåll ökar och förändrade regler för mottagning av flyktingar.
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Verksamhet och prioriteringar 2012
Aktgranskningar och uppföljningar är prioriterat område att arbeta med under
2012. Genom granskningar och uppföljningar sätts fokus på att dels hålla kostnader nere, dels minska felaktigt utbetalningar (FUT). Genom att ha en särskild
enhet för unga vuxna 18-25 år finns förutsättningar för ett samlat arbete kring
unga vuxnas försörjning.

Nämndens mål för verksamheten


Individen klarar sin egen försörjning

NÄMNDMÅL:

INDIVIDEN KLARAR SIN EGEN FÖRSÖRJNING

Personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av socialmedicinska skäl eller
som saknar sjukpenning får rätt insats för att uppnå egen försörjning.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer. Aktiviteterna
bidrar till att nå målet.
Indikatorer
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (SDN)

Årsmål 2011 Årsmål 2012
116

85 *

Ny 2012

80 %

Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt
bistånd (KF)

1,1 %

1%

Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar
som är beroende av ekonomiskt bistånd (KF)

1%

0,6 %

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till
befolkningen (KF)

0,9 %

0,8 %

Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt
bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen (KF)

1,4 %

100 %

Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt
bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (KF)

0,9 %

0,5 %

Andel underskrivna arbetsplaner (SDN)

*De medel som tilldelas stadsdelsnämnden för 2012 täcker kostnaderna för 85 feriearbetande
ungdomar. Sommaren 2011 tillfördes nämnden ytterligare medel till feriejobb för ungdomar inom
äldreomsorgen.
Aktiviteter
Allas arbetsförmåga ska tas tillvara (SDN)
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens
aspiranter (KF)
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och
socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla
arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden (KF)
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Aktiviteter
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och
socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som
kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande (KF)
Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna,
arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som
söker ekonomiskt bistånd (KF)

Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri
Målgrupp
Verksamheten vänder sig till medborgare som behöver stöd och/eller skydd i utsatta livssituationer såsom barn som riskerar att fara illa i sin utveckling, ungdomar med riskbeteenden och personer med beroendeproblematik. Verksamheten
vänder sig också till individer som har en bestående långvarig psykisk
funktionsnedsättning som har behov av stöd och insatser.

Volym
Verksamheterna för barn, unga och vuxna omfattade i november 2011 cirka
370 barnfamiljer i behov av stöd och ca 325 vuxna med beroendeproblematik.
Verksamheten inom socialpsykiatri omfattade cirka 370 personer.

Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget

Jmfr

VP 2012

Prognos 2011/T2

Kostnader

210,1

210,0

Intäkter

-49,7

-44,7

Netto

160,4

165,3

Nettobudgeten för individ- och familjeomsorg 2012 är 4,9 mnkr lägre än
prognosen för 2011. Minskningen beror på generella besparingar.

Verksamhet och prioriteringar 2012
Verksamheter inom individ- och familjeomsorgen är kunskapsbaserad. Det betyder
att metoder och insatser ska vara evidensbaserade och visa på goda resultat.
Beställare och utförare ska ha en samsyn i processen om mål och uppföljning
av den enskildes insatser. Hela kedjan – utredning, beslut, uppdrag, uppföljning
av insats – ska utvecklas och förbättras.
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Nämndens mål för verksamheten


Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden



Individen har ett varaktigt boende



Individen har inflytande och är delaktig i insatsens utformande



Individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

NÄMNDMÅL:

BARN OCH UNGDOMAR HAR SKÄLIGA LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

Barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utvecklas ogynnsamt
upptäcks tidigt. Genom bra arbetsmetoder får barnen och ungdomarna rätt insats
vid rätt tillfälle vilket leder till goda levnadsförhållanden.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer. Aktiviteterna
bidrar till att nå målet.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och
upplever att de fått ett bra stöd (SDN)

90 %

90 %

Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och
upplever att de fått ett bra stöd (SDN)

90 %

90 %

Andel pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator
(SDN)

25 %

30 %

Andelen ungdomar 16-19 år som besöker
ungdomsmottagningens kurator (SDN)

35 %

40 %

Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (KF)

50 %

70 %

76,2 %

78 %

Ny 2012

25 %

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) (KF)
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med
föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med
socialtjänsten inom 48 timmar (KF)

Aktiviteter
Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas gällande "Öppet Hus" (SDN)

KF:s övriga Indikatorer
Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en
utredning (KF)
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NÄMNDMÅL:

INDIVIDEN HAR ETT VARAKTIGT BOENDE

Personer utan varaktigt boende får del av och stöd genom individ- och familjeomsorgens boendekedja som går från boende inom Stiftelsen Hotellhem till övertagande av kontrakt på försökslägenhet. Personer som är vräkningshotade kan bo
kvar efter Rörliga teamets insats. Personer med funktionsnedsättning har boende
som är anpassat utifrån deras behov.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel ej verkställda vräkningshot (SDN)

85 %

90 %

Andelen personer boende i försökslägenheter som har ett
varaktigt boende vid årets slut (SDN)

50 %

50 %

Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (KF)

Ny 2012

fastställs 2012

Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (KF)

Ny 2012

fastställs 2012

Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt
relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden
(KF)

Ny 2012

fastställs 2012

NÄMNDMÅL:

INDIVIDEN HAR INFLYTANDE OCH ÄR DELAKTIG I INSATSENS
UTFORMANDE

En av hörnstenarna i den kunskapsbaserade socialtjänsten är den enskildes vilja
och önskemål d v s inflytande när det gäller insatsen. De övriga är forskning och
personalens kunskaper och erfarenheter.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer. Aktiviteten bidrar
till att nå målet.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel medarbetare som spelar in MI samtal (SDN)

Ny 2012

100 %

Andelen medarbetare som skickar in MI samtal (SDN)

Ny 2012

50 %

Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar (KF)

80 %

90 %

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

Ny 2012

fastställs 2012

Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom
socialpsykiatri, (KF)

Ny 2012

100 %

Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som på det
hela taget är nöjda med sin insats (KF)

Ny 2012

fastställs 2012

Aktiviteter
Förbättra beställningar (SDN)
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NÄMNDMÅL:

INDIVIDEN LEVER ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV UTIFRÅN SINA
FÖRUTSÄTTNINGAR

Personer som fått insatser genom sociala avdelningen har verktyg att hantera sin
livssituation. När den enskilde har fått beslut om insats är den enskilde delaktig
i hur insatsen ska planeras och utföras vilket dokumenteras i en genomförandeplan. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa upp den enskildes insatser.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer. Aktiviteterna
bidrar till att nå målet.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel 18-25 åringar med socialmedicinska skäl som bidragsgrund
som kommit ut i egen försörjning (SDN)

Ny 2012

50 %

Andel 18-25 åringar som uppbär försörjningsstöd på grund av
sjukskrivning utan sjukpenning och som kommit ut i egen
försörjning (SDN)

Ny 2012

50 %

Andel av utredningar där bedömningsinstrument används (Barn
och ungdom) (SDN)

Ny 2012

15 %

76 %

76 %

Andel personer 26 år och äldre med socialmedicinska skäl som
bidragsgrund som kommit ut i egen försörjning (SDN)

Ny 2012

30 %

Andel personer 26 år och äldre som uppbär försörjningsstöd på
grund av sjukskrivning utan sjukpenning som kommit ut i egen
försörjning (SDN)

Ny 2012

30 %

Andel personer 26 år och äldre som har kontroll över sitt
alkoholmissbruk efter avslutad behandling (SDN)

Ny 2012

60 %

Andel personer 26 år och äldre som har kontroll över sitt
narkotikamissbruk efter behandling (SDN)

Ny 2012

45 %

Andel unga 18-25 år som har kontroll över sitt alkoholmissbruk
efter avslutad behandling (SDN)

Ny 2012

70 %

Andel unga 18-25 år som har kontroll över sitt
narkotikamissbruk efter behandling (SDN)

Ny 2012

55 %

Antal personer 26 år och äldre som genomgått en sammanhållen
vårdkedja(SDN)

Ny 2012

60 %

80 %

90 %

Ny 2012

30 %

30 %

60 %

Redovisas i VB

1%

Andel av utredningar där bedömningsinstrument används (Vuxna;
18-25 år; Social- och neuropsykiatri) (SDN)

Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar (KF)
Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom
socialpsykiatrin (KF)
Andel klienter inom socialpsykiatrin som erhållit två uppföljningar
enligt DUR under året (KF)
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft
insatser inom socialpsykiatri (KF)
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Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft
insatser inom vuxen missbruk (KF)

Redovisas i VB

1%

Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (KF)

80 %

70 %

Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och
familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter
avslutad insats (KF)

60 %

63 %

Aktiviteter
Utbilda medarbetare i måluppfyllelseinstrument SSD och GAS (SDN)
Sociala nätverk ska stärkas genom nätverkslaget (SDN)

KF:s övriga Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatrin,
som i snitt uppnås

Ny 2012

Fastställs 2012

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

Ny 2012

Fastställs 2012

Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning
Målgrupp
Verksamheten vänder sig till personer med långvarig fysisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har behov av stöd och insatser.

Volym
Antalet personer med biståndsbeslut om insatser omfattade i oktober 2011 cirka
200 barn och unga och cirka 800 vuxna. Av de vuxna hade cirka 250 personer
daglig verksamhet och 160 personer bostad med särskild service.

Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget

Jmfr

VP 2012

Prognos 2011/T2

Kostnader

401,5

421,5

Intäkter

-34,6

-43,6

Netto

366,9

377,9

Nettobudgeten 2012 för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är
11,0 mnkr lägre än prognosen för 2011.
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Budgeten förutsätter att effektiviseringar måste vidtas främst inom områdena
boende och hemtjänst. Vidare förutsätts att de enskilda vårdgivarna går med
i kundvalet inom LSS vilket innebär minskade kostnader på grund av lägre priser.
Budgeten har beräknats efter prestationsmätningen hösten 2011 och justeras efter
två avläsningstillfällen under året (se prestationsbilaga).

Verksamhet och prioriteringar 2012
Ett viktigt mål är att få verksamheten inom fastställd budget. Verksamheten är
kunskapsbaserad. Det betyder att metoder och insatser ska vara evidensbaserade
och visa på goda resultat. Beställare och utförare ska ha en samsyn i processen om
mål och uppföljning av den enskildes insatser. Hela kedjan – utredning, beslut,
uppdrag, uppföljning av insats – ska utvecklas och förbättras. En analys ska göras
över hur behovet av insatser ser ut för målgruppen de närmaste fem åren.
Verksamheterna ska sedan anpassas efter framtida behov. I enlighet med ”Fritid
för alla ” finns nu på fritidsgården även kvällsverksamhet för ungdomar 13-17 år
med funktionsnedsättningar.

Nämndens mål för verksamheten


Individen har ett varaktigt boende



Individen har inflytande och är delaktig i insatsens utformande



Individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

NÄMNDMÅL:

INDIVIDEN HAR ETT VARAKTIGT BOENDE

Personer utan varaktigt boende får del av och stöd genom individ- och familjeomsorgens boendekedja som går från boende inom Stiftelsen Hotellhem till övertagande av kontrakt på försökslägenhet. Personer som är vräkningshotade kan bo
kvar efter Rörliga teamets insats. Personer med funktionsnedsättning har boende
som är anpassat utifrån deras behov.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de
har en fungerade bostad (KF)

Ny 2012

95 %

Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (KF)

Ny 2012

5
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NÄMNDMÅL:

INDIVIDEN HAR INFLYTANDE OCH ÄR DELAKTIG I INSATSENS
UTFORMANDE

En av hörnstenarna i den kunskapsbaserade socialtjänsten är den enskildes vilja
och önskemål det vill säga inflytande när det gäller insatsen. De övriga är forskning och personalens kunskaper och erfarenheter.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer. Aktiviteten bidrar
till att nå målet.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel klienter/brukare med insatser enligt LSS eller SoL och som
har aktuella, upprättade genomförandeplaner (SDN)

100 %

100 %

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare (KF)

95 %

100 %

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de
kan påverka insatsens utformning (KF)

Ny 2012

72 %

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de
blir väl bemötta av stadens personal (KF)

Ny 2012

89 %

Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service
för personer med funktionsnedsättning (KF)

Ny 2012

50 %

Aktiviteter
Förbättra beställningar (SDN)

NÄMNDMÅL:

INDIVIDEN LEVER ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV UTIFRÅN SINA
FÖRUTSÄTTNINGAR

Personer som fått insatser genom sociala avdelningen har verktyg att hantera sin
livssituation. När den enskilde har fått beslut om insats är den enskilde delaktig i
hur insatsen ska planeras och utföras vilket dokumenteras i en genomförandeplan.
En viktig del i arbetet är att systematiskt följa upp den enskildes insatser.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer. Aktiviteten bidrar
till att nå målet.
Indikatorer
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till
lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller
dagverksamheter enligt SoL

Årsmål 2011 Årsmål 2012
Ny 2012

1,6 %

Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn
(KF)

86 %

91 %

Nöjda brukare – daglig verksamhet (KF)

90 %

91 %

Nöjda brukare – korttidsboende (KF)

91 %

91 %

Nöjda brukare – LSS boende, vuxna och barn

87 %

88 %
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Aktiviteter
Förbättra beställningar (SDN)

Fritid
Målgrupp
Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla fritidsverksamhet för ungdomar i
stadsdelsområdet.

Volym
Vid en mätning under två veckor i november 2011 hade fritidsgården Duvnäsgatan
782 besökare, Träffpunkt Björnsan 228 besök och MUK (Maria ungdomsklubb)
493 besök.

Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget

Jmfr

VP 2012

Prognos 2011/T2

Kostnader

6,8

6,8

Intäkter

0,0

0,0

Netto

6,8

6,8

Stadsdelsnämnden bedriver fritidsverksamhet för ungdomar i fritidsgården
Duvnäsgatan. Stadsdelsnämnden bidrar till övrig fritidsverksamhet genom att
ekonomiskt stödja hemgårdarna Södergården, Timmermansgården och Mäster
Olofsgården. Entreprenören MUK (Maria ungdomsklubb) bedriver
fritidsverksamhet för nämndens räkning på västra Södermalm.
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ÄLDREOMSORG
Målgrupp
Äldreomsorgen vänder sig i första hand till de södermalmsbor som fyllt 65 år och
som behöver stöd eller hjälp i sin vardag, men ger också vård och omsorg till äldre
från andra stadsdelsområden som har valt något av Södermalms vård- och
omsorgsboenden eller dagverksamheter. Anhöriga som vårdare en närstående
i hemmet ska också vid behov ges stöd och hjälp.
En stor del av verksamheten är reglerad i första hand utifrån socialtjänstlagen,
hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen. Lagarna kompletteras med styrdokument och riktlinjer av olika slag.

Volym
Vid ingången av 2012 är cirka 18 840 södermalmsbor 65 år och äldre och av dessa
beräknas 3 213 personer ha någon form av insats från äldreomsorgen. Vid en avstämning i oktober 2011 hade 2 034 personer hemtjänstinsatser av olika omfattning och 764 personer bodde i vård- och omsorgsboende, varav 334 i boende med
demensinriktning. 150 personer bodde i servicehus, 176 personer deltog i dagverksamhet och 20 personer fick korttidsvård. Därutöver hade 15 äldre personer
socialpsykiatriska insatser som bostad med särskild service, HVB-hem och
boendestöd. Personlig assistans enligt LASS fick 41 personer, personlig assistans
enligt LSS fick 4 personer och ledsagning enligt LSS fick 9 personer.
Enligt befolkningsprognosen2 beräknas antalet äldre öka med 648 personer från
2011 till 2012. En minskning i åldersgruppen över 80 år med 61 personer uppvägs
av en betydligt kraftigare ökning med 709 personer i åldergruppen 65 till 79 år.
Befolkningsutvecklingen, med en kraftigt ökande andel yngre pensionärer, talar
för en marginell ökning av hemtjänstinsatser. En minskande andel äldre över 80 år
kan förväntas innebära att behovet av vård- och omsorgsboende minskar. En
tidigare avvikelse mellan Sweco Eurofutures AB prognos och verkligt utfall gör
dock att en bedömning av behov och efterfrågan måste göras med viss
försiktighet.

Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget

Jmfr

VP 2012

Prognos 2011/T2

Kostnader

1 031,2

1 032,1

Intäkter

-186,1

-205,6

Netto

845,1

826,5

2

Sweco Eurofutures AB, före detta utrednings- och statistikkontoret
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Äldreomsorgens nettobudget för 2012 är 18,6 mnkr högre jämfört med prognosen
för 2011. Minskningen på intäktssidan beror på färre antal sålda platser till andra
kommuner och stadsdelsnämnder.
Priserna inom vård- och omsorgsboenden har höjts enligt index med 3,97 procent
vilket motsvarar en kostnadsökning med 18,9 mnkr. Priserna inom hemtjänst och
servicehus har höjts med 2,5 procent vilket motsvarar en kostnadsökning om
6,6 mnkr. Antalet personer med hemtjänst och vård- och omsorgsboende beräknas
ligga på samma nivå som under perioden augusti-oktober 2011.

Prioriterade frågor
Verksamhetsuppföljning
Verksamhetsuppföljningarna kommer att utvecklas genom större fokus på individuppföljningen. Denna uppföljning baseras på beställarenhetens intervjufrågor som
ställs till personer med nytt beslut om hemtjänst, dagverksamhet och vård- och
omsorgsboende. Måluppfyllelsen av nämndmålen bygger på resultaten från
individuppföljningarna.
Verksamhetsuppföljningen inom nämndens äldreboenden utvecklas genom utökad
närvaro, såväl anmäld som oanmäld, av förvaltningens tjänstemän. Förvaltningen
kommer även i samverkan med utförarna att se över formerna för en ökad dialog
med medarbetarna vid uppföljningstillfällena.
Anhörigstöd
Stöd till anhörigvårdare minskar belastningen, förebygger ohälsa, ger kunskap och
information och ett erkännande för den viktiga arbetsinsats som görs. I samarbete
med frivilligorganisationerna erbjuder stadsdelsnämnden ett varierat och flexibelt
utbud av stöd och hjälpinsatser till dem som vårdar närstående som är 65 år eller
äldre. Samarbetet med övriga innerstadsförvaltningar fördjupas med erfarenhetsutbyte och samnyttjande av resurser för anhörigstöd.
För att utveckla verksamheten ytterligare planeras för ”morgondagens” anhörigcentrum där det bland annat ingår platser för avlastningsboende, anhörigkonsulent
och en öppen verksamhet för anhörigvårdare och deras närstående. Inom ramen
för anhörigstödet forsätter även förvaltningens försök med den webbaserade
sociala mötesplatsen Gapet (www.gapet.se).
Mat och måltider
Satsningen på maten och måltiden som pågått i projektform inom stadsdelsområdet fortsätter under 2012. Den matskola för äldre som startades under 2011
utökas. Syftet med matskolan är att ge äldre personer som bor kvar hemma kunskaper om bra mat och kunskap om dagens livsmedelsutbud. I kursen ingår bland
annat att förbereda och laga enkel och god husmanskost och få tips om enkla
hjälpmedel och bra ergonomi. Kursen ger även en utmärkt möjlighet till att skapa
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nya sociala kontakter. Inom hemtjänsten i egen regi kommer även personalen att
få stöd kring mat och måltider.
Under året görs oanmälda besök för att följa upp så de äldre har möjlighet att välja
mellan flera rätter, att maten är god och näringsriktig och att måltiden är en trevlig
stund. Förvaltningen kommer även att genomföra fördjupad granskning av kosten
som levereras till äldreboenden i egen regi.
Äldreboendeplanering
Förvaltningen kommer i samverkan med övriga innerstaden att planera för framtidens behov av vård- och omsorgsboenden. Inom Södermalms stadsdelsområde
finns äldreboenden som inte uppfyller dagens krav på modern standard och
periodvis är beläggningen låg. Under 2012 kommer förvaltningen därför att
presentera ett åtgärdsförslag som omfattar nyttjandet av Hornstull, Kulltorp och
Nytorgsgården.
Kompetensutveckling
Övergången till databaserad dokumentation är en av äldreomsorgens stora utmaningar. Fördjupade kunskaper i dokumentation är ett prioriterat område. Alla medarbetare ska vara införstådda med den sociala dokumentationens syfte och vikten
av fullständiga genomförandeplaner. För att möta de krav som ställs på medarbetarna krävs omfattande utbildningsinsatser såväl i teknik som i metoder.
Med stöd från Äldreförvaltningen genomförs utbildningsinsatser inom prioriterade
områden som demenssjukdom, värdegrundsfrågor, vård i livets slutskede och
utbildningsinsatser för biståndshandläggarna. Utöver detta tillkommer även utbildning för vårdbiträden och undersköterskeutbildning och språkutbildning för
omvårdnadspersonalen.
Ny hemtjänstorganisation
Hemtjänsten i egen regi går vid årsskiftet in i en ny organisation där tre enheter
blir en enhet. Ett förändringsarbete kommer att genomföras för att enheten ska bli
konkurrenskraftig.
Dagsutflykter
De äldres möjlighet till dagsutflykter kommer att utökas så att denna möjlighet
finns under hela året. Ett nära samarbete med frivilligorganisationer bidrar till att
utveckla dagsutflykterna.
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Nämndens mål för verksamheten


Äldre har en meningsfull tillvaro



Äldre är delaktiga i utformningen av sin livssituation



Äldre är självständiga utifrån sin förmåga



Äldre är trygga

NÄMNDMÅL:

ÄLDRE HAR EN MENINGSFULL TILLVARO

En meningsfull tillvaro utgår från individens egen upplevelse. En förutsättning för
en meningsfull tillvaro är att få möjlighet till att få sina sociala, kulturella, fysiska
och psykiska behov tillgodosedda i grupp eller individuellt.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel äldre som upplever att vardagen är meningsfull (hemtjänst)
(SDN)

Ny 2012

80 %

Andel äldre som upplever att vardagen är meningsfull (vård- och
omsorgsboende) (SDN)

Ny 2012

80 %

Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet
(KF)

83 %

84 %

Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (KF)

83 %

84 %

Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (KF)

83 %

84 %

NÄMNDMÅL:

ÄLDRE ÄR DELAKTIGA I UTFORMNINGEN AV SIN LIVSSITUATION

Alla äldre som har insatser från äldreomsorgen är utifrån sina förutsättningar delaktiga i upprättandet av sin genomförandeplan. De har möjlighet att påverka utformningen av de dagliga insatserna/aktiviteterna och vet när, hur och av vem
insatserna ges.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer. Aktiviteten bidrar
till att nå målet.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel personer i vård- och omsorgsboende som har en
genomförandeplan (SDN)

90 %

90 %

Andel äldre personer med hemtjänst som har en
genomförandeplan (SDN)

70 %

75 %

Ny 2012

90 %

Andel äldre som upplever sig delaktiga i utformningen av sin
livssituation (hemtjänst) (SDN)
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Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel äldre som upplever sig delaktiga i utformningen av sin
livssituation (vård- och omsorgsboende) (SDN)

Ny 2012

90 %

Andel äldre som upplever sig delaktiga i utformningen av sina
måltider (vård- och omsorgsboende) (SDN)

Ny 2012

75 %

Andel äldre som upplever sig delaktiga i utformningen av sina
måltider (vård- och omsorgsboende) (SDN)

Ny 2012

90 %

Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (KF)

75 %

75 %

Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (KF)

75 %

75 %

Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende
(KF)

75 %

75 %

Ny 2012

74 %

Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen
utförs - hemtjänst i ordinärt boende (KF)

Aktiviteter
Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika
maträtter (KF)

NÄMNDMÅL:

ÄLDRE ÄR SJÄLVSTÄNDIGA UTIFRÅN SIN FÖRMÅGA

Den äldre får stöd i att bli motiverad att använda sina förmågor. Stödet är kommunicerat med den äldre och är anpassat efter den äldres förutsättningar att klara av
vardagen.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel äldre som upplever att de får det stöd/hjälp de behöver för
att upprätthålla sina förmågor (vård- och omsorgsboende) (SDN)

Ny 2012

70 %

Andel äldre som upplever att de får det stöd/hjälp de behöver för
att upprätthålla sina förmågor (hemtjänst) (SDN)

Ny 2012

85 %

NÄMNDMÅL:

ÄLDRE ÄR TRYGGA

De äldre känner trygghet genom att ha information om vad det finns för hjälp eller
stöd att få. De vet hur de får kontakt med äldreomsorgen och upplever att det är
lätt att få kontakt.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer.
Indikatorer
Andel äldre som upplever sig trygga med den vård och omsorg
de får (vård- och omsorgsboende) (SDN)
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Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel äldre som upplever att de blir respektfullt bemötta av
personalen (hemtjänst) (SDN)

Ny 2012

90 %

Andel äldre som upplever att de blir respektfullt bemötta av
personalen (vård- och omsorgsboende) (SDN)

Ny 2012

85 %

Andel äldre som utifrån genomförd riskbedömning med
identifierad risk för fall har en aktuell handlingsplan (vård- och
omsorgsboende och servicehus) (SDN)

Ny 2012

80 %

Andel äldre som utifrån genomförd riskbedömning med
identifierad risk för trycksår har en aktuell handlingsplan (vårdoch omsorgsboende och servicehus) (SDN)

Ny 2012

80 %

Andel äldre som utifrån genomförd riskbedömning med
identifierad risk för undernäring har en aktuell handlingsplan
(vård- och omsorgsboende och servicehus) (SDN)

Ny 2012

80 %

Andelen äldre som upplever sig trygga med de insatser de får
(hemtjänst) (SDN)

Ny 2012

90 %

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt
boende (KF)

82 %

85 %

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och
omsorgsboende (KF)

89 %

90 %

KF:s övriga Indikatorer
Andel omsorgspersonal med grundutbildning

Årsmål 2011 Årsmål 2012
89 %

90 %

KF:s övriga aktiviteter
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk (KF)
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning (KF)
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STADSMILJÖVERKSAMHET
Målgrupp
Verksamhetsområdet vänder sig till alla medborgare och övriga som besöker
Södermalms stadsdelsområde.

Volym
Verksamheten ansvarar för drift och underhåll av stadsdelsområdets cirka 100 parker och grönområden vilka uppgår till en yta av cirka 190 hektar. I uppdraget ingår
skötsel av grönytor, lekplatser, plaskdammar, hundrastgårdar, strandbad och bollplaner. Verksamheten ansvarar även för åtta koloniträdgårdsföreningar.
I ansvarsområdet ligger också investeringar på parkmark.

Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget

Jmfr

VP 2012

Prognos 2011/T2

Kostnader

26,0

25,9

Intäkter

-0,8

-0,7

Netto

25,2

25,2

Stadsmiljöverksamhetens nettobudget för 2012 är oförändrad jämfört med
prognosen för 2011.
För att rymma verksamheten inom budget är renhållningen av parker och säkra
lekplatser prioriterade områden medan utrymmet för löpande parkunderhåll
minskar.

Verksamhet och prioriteringar 2012
Renhållningen är ett prioriterat område och de mest belastade parkerna erhåller
extra städinsatser under sommarperioden. Förvaltningen har en ständig dialog med
driftentreprenörerna och bedriver med dessa ett utvecklingsarbete för att kunna
uppnå effektiviseringar i parkskötseln. Säkerheten i stadsdelsområdets lekplatser
är också prioriterat i verksamheten.
Ett viktigt arbetsområde under 2012 är att påbörja genomförandet av underhållsåtgärder enligt framtagna underhållsplaner för Hornstulls- och Mariaområdet.
Under året kommer dessutom underhållsplaner för Katarina-Sofiaområdet att tas
fram.
Arbetet med att färdigställa den nya lekplatsen i Bryggartäppan och upprustning
av lekplatsen vid Sockerbruksgränd kommer att slutföras under första halvåret
2012.
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Nämndens mål för verksamheten


Parker och grönområden är rena och välskötta

NÄMNDMÅL:

PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN ÄR RENA OCH VÄLSKÖTTA

Parkerna i stadsdelsområdet är välbesökta och utgör en betydelsefull del av vardagsmiljön för boende inom stadsdelsområdet. Då parkerna har många besökare
innebär det ett stort slitage vilket kräver betydande underhållsinsatser. För att höja
kvaliteten i parkerna på västra Södermalm kommer arbetet med att genomföra
åtgärder i framtagna underhållsplaner att påbörjas. Då flera av stadens mest
besökta parker finns inom stadsdelsområdet, vilket medför en betydande nedskräpning, kommer extra städinsatser att genomföras under sommarperioden.
I samband med parkupprustningar och underhåll tas hänsyn till behoven hos barn,
äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikator. Aktiviteterna bidrar
till att nå målet.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (KF)

60 %

Aktiviteter
Genomföra Städinsatser utöver avtalen i de mest utsatta parkerna (SDN)
Genomföra vårstädningskampanj i samverkan med trafikkontoret (SDN)
Ta fram underhållsplaner för parkerna i Katarina-Sofia området (SDN)
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STADSDELSÖVERGRIPANDE FRÅGOR
Nämndens mål för stadsdelsövergripande frågor


Nämndens verksamheter är attraktiva för anbudsgivare



Den enskilde har valmöjligheter inom nämndens verksamheter



Nämndens verksamhet är miljövänlig



Södermalm är tryggt



Chef och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget och verksamhetens
mål



Chef och medarbetare har goda arbetsförhållanden



Det ekonomiska resultatet är positivt



Nämndfinansierade verksamheter är resurseffektiva

Valfrihet och konkurrensutsättning
NÄMNDMÅL:

NÄMNDENS VERKSAMHETER ÄR ATTRAKTIVA FÖR ANBUDSGIVARE

Genom att konkurrensutsätta verksamheter som inte innehåller myndighetsutövning, skapar stadsdelsnämnden förutsättningar för fler aktörer på marknaden.
Stadsdelsnämndens verksamheter har så hög kvalitet att de är attraktiva att driva.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer.
Indikatorer
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (KF)

Årsmål 2011 Årsmål 2012
35 %

35 %

NÄMNDMÅL:

DEN ENSKILDE HAR VALMÖJLIGHETER INOM NÄMNDENS VERKSAMHETER

Medborgarna har tillgång till god information om olika utförare för att kunna göra
ett aktivt val och välja mellan utförare.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer. Aktiviteten bidrar
till att nå målet.
Indikatorer
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom
barnomsorg (KF)
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Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg
om personer med funktionsnedsättning (KF)

Ny 2012

67 %

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom
äldreomsorg, hemtjänst (KF)

Ny 2012

65 %

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom
äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (KF)

Ny 2012

65 %

Aktiviteter
Stadsdelsnämnden planerar att utöka med cirka 125 förskoleplatser 2012 i kommunal regi (SDN)

Miljö
NÄMNDMÅL:

NÄMNDENS VERKSAMHET ÄR MILJÖVÄNLIG

Stadens miljöprogram är vägledande för nämndens miljöarbete. Verksamheterna
prioriterar att minska elförbrukningen. De verksamheter som köper livsmedel
väljer i största möjliga utsträckning ekologiska alternativ.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer. Aktiviteterna
bidrar till att nå målet.
Indikatorer
Andel dubbdäck

Årsmål 2011 Årsmål 2012
Ny 2012

0%

Andel elbilar

2,5 %

8%

Andel miljöbilar i stadens bilflotta

100 %

100 %

Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar

85 %

85 %

Ny 2012

Fastställs 2012

40 kwh/kvm

54 kwh/kvm *

Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav
ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår
Elanvändning per kvadratmeter

*Kommentar: Målvärdet 2012 baseras på de lokalytor som förvaltningen använder. Målvärdet
2011 omfattade även lokalytor som används av entreprenörerna.

Aktiviteter
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015 (KF)
Använda miljövänliga transportmedel för resor tjänsten (SDN)
Enheter som tillhandahåller/serverar mat sorterar ut matavfall för biologisk behandling (SDN)
Minska elförbrukningen med 2 % (SDN)
Nya tjänstebilar ska vara miljöbilar enligt stadens definition (SDN)
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Aktiviteter
Tjänstebilar ska använda odubbade vinterdäck (SDN)
Tjänstebilar ska tankas med miljöbränsle (riktvärde 85 %) när detta är möjligt (SDN)
Enheter som handlar livsmedel ska välja ekologiska alternativ (SDN)
Genomföra åtgärder för att bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden i parker och
grönområden (SDN)

Brottsförebyggande arbete och säkerhet
NÄMNDMÅL:

SÖDERMALM ÄR TRYGGT

Söderandan arbetar med att minska skadegörelse, klotter och nedskräpning, motverka våld och anonymitet, minska brottsligheten och öka samarbetet med
skolorna. Söderandan anordnar kvälls- och nattvandringar liksom trygghetsvandringar. Trygghetsmätning sker vart tredje år i staden. Nästa mätning blir 2014.
I linje med stadens säkerhetsprogram bedrivs ett utvecklingsarbete för det
psykosociala stödet.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer. Aktiviteterna bidrar till att nå målet.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser
förebygga eller minimera under året (KF)

4 st

Fastställs i T1*

Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå (KF)

Ny

1

*Målvärdet sätt efter genomförd RSA, det vill säga i samband med T1 2012.
Aktiviteter
Genom Söderandan arbeta för ett Renare, Grönare, Tryggare och Tillgängligare Södermalm
(SDN)
Genomföra trygghetsvandringar tillsammans med närboende, representanter för Söderandan,
polisen och i vissa fall trafikkontoret (SDN)

Medarbetarna
NÄMNDMÅL:

CHEF OCH MEDARBETARE HAR EN GEMENSAM BILD AV UPPDRAGET
OCH VERKSAMHETENS MÅL

Det kommunikativa ledarskapets uppgift är att skapa nytta för brukarna. Det sker
genom att chefer ställer tydliga krav på sina medarbetare och att de vet vad som
förväntas av dem i deras arbete. Gemensamt för alla enheter är att chef och medarbetare för en aktiv dialog om mål/åtaganden, arbetssätt, förväntat resultat, upp-
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följning inklusive hantering av synpunkter. Dialog mellan chef och medarbetare
förs vid planeringsdagar, APT, medarbetarsamtal, veckomöten och
i det dagliga arbetet.
Chefer återkopplar resultaten av medarbetarenkäten till sina medarbetare och
arbetar aktivt med vad som skall bevaras och vad som behöver utvecklas. Särskilt
fokus läggs på områdena medarbetarskap och ledarskap. Chefer erbjuds stöd av
HR och kommunikation alternativt externa aktörer i arbetet med att analysera
resultatet av medarbetarenkäten. Stödet ges i form av workshops för chefer och
coachning i chefers arbete att tillsammans med medarbetarna analysera resultaten.
Chefer använder stadens dialogverktyg i arbetet med att analysera resultaten av
medarbetarenkäten. Kontinuerlig uppföljning görs i samband med tertialrapporter
och verksamhetsberättelse och i samband med medarbetarenkäten 2012.
I syfte att säkerställa chefs- och kompetensförsörjning kartläggs processerna för
detta. Det är också viktigt att förebygga diskriminering. Individuella
kompetensutvecklingsplaner för medarbetare görs i samband med
utvecklingssamtal.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (KF)

Ny 2012

fastställs 2012

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (KF)

Ny 2012

fastställs 2012

NÄMNDMÅL:

CHEF OCH MEDARBETARE HAR GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN

I arbetet med att sänka sjukfrånvaron har förvaltningens chefer en betydande roll
i att engagera och göra medarbetare delaktiga. Chefer uppmuntrar i det dagliga
arbetet, vid APT, veckomöten och medarbetarsamtal till aktiviteter och dialog som
leder till goda arbetsförhållanden för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Arbetsmiljöarbetet ska planeras och följas upp i enlighet med samverkansavtalet.
Utbildning av chefer och skyddsombud ska kontinuerligt ske. Chefer använder
stadens rehabiliteringsprocess med tonvikt på tidiga signaler, upprepad
korttidsfrånvaro och frånvaro i perioderna dag 15 - 90 samt 91 och längre för att
nå stadens mål 4,5 procents sjukfrånvaro 2012-12-31.
Chefer och medarbetare för en dialog i syfte att uppmärksamma och motverka
kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen. Dialogen förs bland
annat på APT och vid utvecklingssamtal. Chefer får vid behov stöd av HR i detta
arbete.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer.
Indikatorer
Aktivt Medskapandeindex (KF)
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Indikatorer
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (KF)

Årsmål 2011 Årsmål 2012
Ny 2012

Sjukfrånvaro (KF)

fastställs 2012

4,8 %

4,5 %

Ekonomi och effektivitet
NÄMNDMÅL:

DET EKONOMISKA RESULTATET ÄR POSITIVT

Alla verksamheter arbetar med kontinuerlig budgetuppföljning så att nämnden
håller sig inom fastställd budget.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer.
Indikatorer

Årsmål 2011 Årsmål 2012

Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (KF)

100 %

100 %

Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (KF)

100 %

100 %

Nämndens prognossäkerhet T2 (KF)

+/- 1 %

+/- 1 %

NÄMNDMÅL:

NÄMNDFINANSIERADE VERKSAMHETER ÄR RESURSEFFEKTIVA

Administrationens roll förändras när verksamhet och omvärld också förändras.
Antalet anställda i verksamheten har minskat eftersom alltmer verksamhet utförs
av andra i enskilt driven verksamhet eller i upphandlad entreprenadform. Parallellt
har kraven på effektiva processer och att redovisa resultat för medborgarna ökat.
Styrning och uppföljning ges därmed en mer central roll. Verksamheter ska vara
kunskapsbaserade och ha systematiska uppföljningar som i sin tur ska utgöra
underlag för åtgärder. Uppföljningarna inriktas på resultat och effekter som
verksamheterna uppnår i relation till målen. En del i detta arbete är nämndens
systematiserade verksamhetsuppföljningar inom stöd och service till personer med
funktionsnedsättning och äldreomsorg. Även utveckling av förvaltningsorganisationen
kommer att ha fortsatt hög prioritet.
Det förväntande resultat mäts genom nedanstående indikatorer.
Indikatorer

Administrationens andel av de totala kostnaderna (KF)
Andel tävlande i kvalitetsutmärkelsen (KF)
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Program för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning
Stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser
För att förverkliga målen i programmet har förvaltningen tillsammans med det
lokala handikapprådet tagit fram aktiviteter som ska prioriteras under året.
STADENS MÅL:

1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholm stads inneoch utemiljö
Nämndens aktiviteter

Slutdatum

Ta fram en tillgänglighetsplan för Södermalms parker (ADM AVD)

2012-12-31

Genomföra informationsinsatser om tillgänglighet till företagare och fastighetsägare
med stöd av Söderandan (SOC AVD)

2012-12-31

Genomföra insiktsutbildning för den entreprenör som sköter driften av
Södermalms parker (ADM AVD)

2012-12-31

Genomföra insatser för att minska otryggheten för personer med
funktionsnedsättning
(SOC AVD/ADM AVD)

2012-12-31

STADENS MÅL:

2. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar
Nämndens aktiviteter

Slutdatum

Utse ansvarig för tillgänglig information och kommunikation (Stadsdelsdirektör)

2012-12-31

Ta fram checklistor om hur utbildningar, konferenser ordnas så att dessa är
tillgängliga för alla – se Handisam (ADM AVD/SOC AVD)

2012-12-31

Leverera förvaltningens handlingar på de format/medier som önskas, ex
myndighetsbeslut via e-post eller på egen sida på internet (ADM AVD)

2012-12-31

STADENS MÅL:

3. Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne
Indikatorer

Årsmål 2011 Nämndens
årsmål 2012

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de
kan påverka insatsens utformning (KF)
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Indikatorer

Årsmål 2011 Nämndens
årsmål 2012

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de
blir väl bemötta av stadens personal (KF)

Ny 2012

Nämndens aktiviteter

89 %

Slutdatum

Utveckla genomförandeplanerna så att de säkerställer och förbättrar kvaliteten av
den enskildes insatser (SOC AVD/ÄLDREOMSORG)

2012-12-31

Ta fram ett verktyg som gör det möjligt att mäta effekten av den enskildes insatser
(SOC AVD/ÄLDREOMSORG)

2012-12-31

Ge chefer och medarbetare kunskaper om levnadsförhållanden för personer med
olika typer av funktionsnedsättning (insiktsutbildningar, utbildningsinsatser i
bemötandefrågor mm)
(SOC AVD/ÄLDREOMSORG/FÖRSKOLA)

2012-12-31

STADENS MÅL:

4. Alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna delta i utbildning och få det
stöd som behövs för att nå målen
Nämndens aktiviteter

Slutdatum

Öka medarbetarnas kunskap i att identifiera barn i behov av särskilt stöd
(FÖRSKOLA)

2012-12-31

Använda stödenhetens resurser för barn i behov av särskilt stöd (FÖRSKOLA)

2012-12-31

Utveckla kvaliteten i uppföljningen av barn i behov av särskilt stöd (FÖRSKOLA)

2012-12-31

STADENS MÅL:

5. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara
Indikatorer

Årsmål 2011 Nämndens
årsmål 2012

Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till
lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller
dagverksamheter enlig SoL (KF)

Ny 2012

Nämndens aktiviteter

1,6 %

Slutdatum

Från aktivitetsersättning till lönearbete – omvandla en handläggartjänst för att ge
stöd till enskilda för att få ett lönearbete (SOC AVD)

2012-12-31

Utse en praktiksamordnare som vänder sig till personer med funktionsnedsättning
(ADM AVD)

2012-12-31
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Nämndens aktiviteter

Slutdatum

Allas arbetsförmåga ska tas tillvara – minst två av sommarjobbarna ska ha
rörelsehinder
(SOC AVD)

2012-12-31

STADENS MÅL:

6. Alla ska ha en bostad som är anpassad efter individens behov
Indikatorer

Årsmål 2011 Nämndens
årsmål 2012

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever sig ha en
fungerande bostad (KF)

Ny 2012

Nämndens aktiviteter

95 %

Slutdatum

Kartlägga behoven av bostad med särskild service (SOC AVD)

2012-12-31

Kontinuerligt informera personer i ordinärt boende om möjligheterna till
bostadsanpassning (SOC AVD/ÄLDREOMSORG)

2012-12-31

STADENS MÅL:

7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet
Nämndens aktiviteter

Slutdatum

Kartläggning av parklekarnas och fritidsgårdarnas tillgänglighet (FÖRSKOLA/SOC
AVD)

2012-12-31

Skapa minst en öppen fritidsverksamhet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning (SOC AVD)

2012-12-31

Sammanställa utbudet av fritidsaktiviteter inom Södermalms stadsdelsområde för
personer med funktionsnedsättning (SOC AVD)

2012-12-31

Inkludera personer med funktionsnedsättning i föreningslivets verksamheter –
kartlägga hemgårdarnas tillgänglighet (SOC AVD)

2012-12-31
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NÄMNDENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Mnkr, netto

Prognos KF:s budget
T2/2011
2012

Kostnader
Intäkter
Netto

Begärda
omslutningsförändringar

Verksamhetsplan
2012

2 315,9

2 019,6

269,4

2 289,0

-364,9

-63,9

-269,4

-333,3

1 951,0

1 955,7

0,0

1 955,7

Stadsdelsnämnden totalt
Nettobudgeten 2012 för stadsdelsnämnden beräknas öka med 4,7 mnkr jämfört
med prognosen för 2011. Intäkterna beräknas minska med 36,6 mnkr och
kostnaderna med 31,9 mnkr. Minskningen av intäkter och kostnader beror på
verksamhetsövergångar.
Nedanstående tabell visar verksamhetsområdenas andel av nämndens nettobudget.
VP 2012

VP 2011

Individ o familjomsorg

8,2 %

8,6 %

Nämnd och förvaltningsadministration

3,0 %

3,1 %

Stadsmiljöverksamhet

1,3 %

1,3 %

Förskoleverksamhet

19,6 %

19,1 %

Äldreomsorg

43,2 %

43,0 %

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

18,7 %

19,1 %

Fritid och kultur

0,9 %

0,8 %

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

5,1 %

5,0 %

Nettobudget 2012 stadsdelsnämnd Södermalm

Äldreomsorg
43%

IOF
8%

Adm
3%

Stadsmiljö
1%
Förskola
20%

Fritid
1%
Personer med
funktionsnedsättnin
g
19%
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Budget per verksamhetsområde
Mnkr, netto

Budget

Jmfr

Driftbudget

VP 2012

Prognos
2011/T2

58,0
-2,0
60,0
160,4
-49,7
210,1
25,2
-0,8
26,0
384,3
-45,3
429,6
845,1
-186,1
1 031,2

58,8
-3,5
62,3
165,3
-44,7
210,0
25,2
-0,7
25,9
383,4
-52,2
435,6
826,5
-205,6
1 032,1

366,9
-34,6
401,5
16,7
-1,7
18,4
9,2
-11,3
20,5
89,9
-1,8
91,7
1 955,7
-333,3
2 289,0

377,9
-43,6
421,5
16,7
-2,0
18,7
9,7
-10,8
20,5
87,5
-1,8
89,3
1 951,0
-364,9
2 315,9

8,6
0,0
8,6
9,1
0,0
9,1

14,1
0,0
14,1
3,0
0,0
3,0

Nämnd och förvaltningsadministration
varav intäkter
varav kostnader
Individ- och familjeomsorg
varav intäkter
varav kostnader
Stadsmiljöverksamhet
varav intäkter
varav kostnader
Förskoleverksamhet
varav intäkter
varav kostnader
Äldreomsorg
varav intäkter
varav kostnader
Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning
varav intäkter
varav kostnader
Fritid och kultur
varav intäkter
varav kostnader
Arbetsmarknadsåtgärder
varav intäkter
varav kostnader
Ekonomiskt bistånd
varav intäkter
varav kostnader
Summa stadsdelsnämnden
varav intäkter
varav kostnader
Investeringsplan
Stadsmiljöverksamhet
varav inkomster
varav utgifter
Inventarier och maskiner
varav inkomster
varav utgifter
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Investeringar
Parkinvesteringar
Mnkr
Större investeringar
Mindre investeringar
Tillgänglighetsinvesteringar
Totalt

VP 2012
5,8
3,9
4,8
14,5

Prognos 2011
5,5
1,7
1,0
8,2

Större investeringar
Stadsdelsnämnden har för 2012 tilldelats 5,8 mnkr av kommunfullmäktige för de
stora parkinvesteringarna. Projekten genomförs i samarbete med trafikkontoret
som ansvarar för programarbete, projektering och anläggning. Följande parkprojekt har tilldelats medel för 2012:
Södermalmsallén (4,9 mnkr)
Den sista etappen av upprustningen av Södermalmsallén påbörjas under året.
Vitabergsparken (0,9 mnkr)
Mindre kompletterade åtgärder till hittills genomförd upprustning.
Mindre investeringar
Stadsdelsnämnden tilldelas 2,8 mnkr för mindre parkinvesteringar under 2012.
Medel fördelas på följande objekt:
– Ny pumpanläggning och dusch till plaskdammen i Tengdahlsparken.
–

Upprustning och förlängning av joggingspåret längs med Årstaviken.

–

Diverse mindre investeringsåtgärder i Hornstulls- och Mariaområdet.

I samband med verksamhetsplanen 2011 erhöll nämnden medel för mindre
investeringar om 2,8 mnkr. Med anledning av det sena igångsättandet av
upprustningen av Bryggartäppan kommer projektet att pågå även under 2012. Av
dessa medel är inte 1,1 mnkr förbrukade utan kommer att begäras ombudgeterade
till 2012 i samband med verksamhetsberättelsen 2011.
Tillgänglighetsinvesteringar
I samband med tertialrapport 1/2011 erhöll nämnden tillgänglighetsinvesteringar
om 5,8 mnkr avseende lekplatsen Sockerskålen, nya tillgänglighetsanpassade
parkbänkar och ny belysningsarmatur vid bollplaner. Av dessa medel är inte
4,8 mnkr förbrukade utan kommer att begäras ombudgeterade till 2012 i samband
med verksamhetsberättelsen 2011.

Inventarier och maskiner
Mnkr
Totalt
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Kapitalkostnader
Inom stadsmiljöverksamheten avsätts 6,9 mnkr avseende räntor och avskrivningar
som uppstår vid större och mindre investeringsprojekt inom stadsdelsområdet.
Dessutom avsätts 0,3 mnkr för kapitaltjänstkostnader avseende inventarier och
maskiner.

Resultatenheter
Högalids förskolor
Maria förskolor
Maria Gamla stans förskolor
Midgårds förskolor
Nytorgets förskolor
Reimersholmes förskolor
Rosenlunds förskolor
Sjöstadens förskolor
Sofia förskolor
Söderförskolor
Södra Hammarbyhamnens förskolor
Tanto förskolor
Östra Söders förskolor

Kommunfullmäktige har beslutat om regler för resultatöverföring mellan åren.
Resultatenheter ska föra över sitt resultat till påföljande år, till följd av enhetens
eget handlande under förutsättning att samtliga åtaganden har uppfyllts. Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året.
Resultatfonden får ha ett överskott om maximalt 10 procent och ett underskott om
maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Uppkomna underskott ska
täckas i samband med påföljande års bokslut. Nämnden anger vilka enheter som
ska vara resultatenheter (se resultatenhetsbilaga). Pris per prestation för resultatenheterna framgår av bilaga (se prisbilaga 2012).
Verksamheter som upphandlas i konkurrens med externa entreprenörer, så kallade
intraprenader, ska överföra 100 procent av sina resultat för att säkerställa
konkurrensneutralitet under den tid som överenskommelsen gäller.
I tertialrapport 2, 2011 beräknades resultatöverföringen till 2012 för förskolorna
uppgå till ett överskott med 8,0 mnkr och för parklekens intraprenad till 0,2 mnkr.

Omslutningsförändringar
I kommunfullmäktiges budget finns endast kostnader och intäkter för nämndens
egen verksamhet. Enligt anvisningarna redovisas omslutningsförändringar till
följd av försäljning av platser/tjänster, lokal- och bostadsuthyrning samt
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projektverksamhet. I tabellen nedan visas nämndens begärda omslutningsförändringar om 264,4 mnkr på kostnads- och intäktssidan jämfört med kommunfullmäktiges ram.
Mnkr

Budget KF 2012

VP 2012

Omslutningsförändringar

-63,9

-333,3

-269,4

Kostnader

2 019,6

2 289,0

269,4

Netto

1 955,7

1 955,7

0,0

Intäkter

Medel för lokaländamål
Lokalplan
I arbetet med ett effektivt resursutnyttjande är lokalplanering en strategisk fråga.
En övergripande lokalplan uppdateras årligen och redovisas i verksamhetsplanen
(se bilaga lokalplan).
Mnkr
Hyreskostnad

VP 2012
209,5

Prognos 2011
204,8

Tanto servicehus har från och med september 2011 ombildats till trygghetsboende
och under 2012 kommer hyreskostnaderna därmed att upphöra.
Två nya förskolelokaler tas i bruk under 2012 på Båtklubbsgatan 13 och
Båtklubbsgatan 15 inom nyproduktionen i Henriksdalshamnen. Förskolorna
beräknas starta i januari respektive oktober 2012.
Förutsättningarna i övrigt är att hyreskostnaderna bedöms öka med cirka
3,0 procent.
BILAGOR

1. Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens
2. Internkontrollplan inklusive risk- och väsentlighetsanalys av väsentliga
processer och indikatorer
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010 – 2012
4. SLK-blanketter
5. Specificerad budget per verksamhetsområde
6. Priser
7. Prestationer
8. Lokalplan
9. Nämndens organisation och reglemente
10. Plan för verksamhetsuppföljning – äldreomsorg och stöd och service till
personer med funktionsnedsättning
11. Tillsyn av förskoleverksamheten
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