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KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig
och växande stad för boende, företagande och besök
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i
norra Europa
Genom ett ha attraktiva verksamheter för anbudsgivare blir fler aktörer
intresserade av att överta driften av den offentliga servicen.
KF:s indikatorer
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla
nämnder)

Årsmål KF:s årsmål
35 %

35 %

Periodicitet
År

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.
Förväntat resultat
35 % av nämndens verksamheter är upphandlade i konkurrens.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande
Personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet hänvisas till
stadens Jobbtorg för att få rätt insats i sitt arbetssökande. För de som står längre
från arbetsmarknaden på grund av medicinska eller andra skäl erbjuds stöd utifrån
det individuella behovet. Målet är alltid egen försörjning.
KF:s indikatorer
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi
(alla nämnder/bolag)

Årsmål KF:s årsmål
85 st

öka

Periodicitet
År

Kommentar:
De medel som tilldelas stadsdelsnämnden för 2012 täcker kostnaderna för 85 feriearbetande
ungdomar. Sommaren 2011 tillfördes nämnden ytterligare medel till feriearbete inom
äldreomsorgen. Detta ledde till att totalt 116 ungdomar fick feriearbete. .
Andel barn som lever i familjer som är beroende av
ekonomiskt bistånd

1%

minska

Tertial
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KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

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

0,6 %

minska

Tertial

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i
förhållande till befolkningen

0,8 %

minska

Tertial

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

1%

minska

Tertial

0,5 %

minska

Tertial

Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av
ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna
invånare
KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla
praktikplatser som passar stadens aspiranter

2012-01-01

2012-12-31

Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning,
öppen varje vecka

2012-01-01

2012-12-31

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

2012-01-01

2012-12-31

Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan 2012-01-01
med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla
arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma
vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande

2012-12-31

Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med
2012-01-01
stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och
socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som
söker ekonomiskt bistånd

2012-06-30

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.
Förväntat resultat
Andel personer 26 år och äldre med socialmedicinska skäl som bidragsgrund
uppgår till högst 30 % vid årets slut.
Andel 18 -25 åringar med socialmedicinska skäl som bidragsgrund uppgår till
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högst 50 % vid årets slut.
Andel personer 26 år och äldre med sjukskrivning utan sjukpenning som
bidragsgrund uppgår till högst 30 % vid årets slut.
Andel 18-25 åringar med sjukskrivning utan sjukpenning som bidragsgrund
uppgår till högst 50 % vid årets slut.
Andel personer 26 år och äldre med arbetslöshet som bidragsgrund uppgår till
högst 30 % vid årets slut.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Andel underskrivna arbetsplaner

Periodicitet

80 %

Tertial

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Allas arbetsförmåga ska tas tillvara – minst två av
sommarjobbarna ska ha rörelsehinder (Program för
delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar
Nämnden bidrar till en hållbar livsmiljö genom att de egna verksamheterna uppnår
de målvärden för miljön som kommunfullmäktige fastställt. För att utveckla
nämndens miljöarbete kommer en miljöhandlingsplan att tas fram.
KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Andel dubbdäck

0%

Andel elbilar

8%

öka

Andel miljöbilar i stadens bilflotta

100 %

100 %

Månad

Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar

85 %

tas fram av
nämnden/
styrelsen

Halvår

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

54
kwh/kvm

KF:s aktiviteter

tas fram av
År
nämnden/styrelsen

fastställs 2012

År

76 kWh

År

Startdatum

Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms 2012-01-01
miljöprogram 2012-2015
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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.
Förväntat resultat
Elförbrukningen minskar med 2 %
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Använda miljövänliga transportmedel för resor i tjänsten
(nämndens resepolicy)

2012-01-01

2012-12-31

Enheter som tillhandahåller/serverar mat sorterar ut
matavfall för biologisk behandling

2012-01-01

2012-12-31

Minska elförbrukningen med 2 %

2012-01-01

2012-12-31

Nya tjänstebilar ska vara miljöbilar enligt stadens definition 2012-01-01

2012-12-31

Tjänstebilar ska använda odubbade vinterdäck

2012-01-01

2012-12-31

Tjänstebilar ska tankas med miljöbränsle (riktvärde 85 %)
när detta är möjligt

2012-01-01

2012-12-31

Enheter som handlar livsmedel ska välja ekologiska
alternativ (konteras på 6442)

2012-01-01

2012-12-31

Genomföra åtgärder för att bibehålla och utveckla den
biologiska mångfalden i parker och grönområden

2012-01-01

2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och
idrottsmöjligheterna i Stockholm
Kulturen ska nå så många människor som möjligt. Den är tillgänglig för barn i
förskolan, av barn, med barn och för barn. Kulturplanen "Kultur i ögonhöjd"
används i förskolan och i parkleken.
KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

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

2012-01-01

2012-12-31

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
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kulturarrangemang som till exempel att gå på teater och museum.
Barn och unga i parkleken möter kultur genom olika aktiviteter i verksamheten.
Förväntat resultat
77 % av föräldrar/vårdnadshavare anser att kulturupplevelser och barns eget
skapande ingår som en naturlig del i förskoleverksamheten.
89 % av barnen i förskolan har grundläggande skapande förmågor.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Barnen har grundläggande skapande förmågor

89 %

Halvår

Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att
kulturupplevelser och barns eget skapande ingår som en
naturlig del i förskoleverksamheten.

77 %

Halvår

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.
Förväntat resultat
79 % av parklekens besökare tycker att parkleken är rolig och utmanande.
Nämndens indikatorer
Andel besökare som tycker att parkleken är rolig och
utmanande

Årsmål
79 %

Periodicitet
År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Kartläggning av parklekarnas och fritidsgårdarnas
tillgänglighet (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt
renhållning
Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att
stadsdelsområdets parker och grönområden hålls rena och välskötta. Det lokala
brottsförebyggande rådet, Söderandan, verkar för ett tryggt stadsdelsområde.
Södermalms stadsdelsförvaltning arbetar utifrån Stockholms stads
brottsförebyggande program. I enlighet med det prioriteras insatser för att öka
tryggheten för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Som
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en av stadsdelsförvaltningarna i innerstaden samverkar Södermalm med City
polismästardistrikt med fokus på ungdomars alkohol- och narkotikaanvändning.
Södermalms stadsdelsförvaltning har inlett ett långsiktigt tobaksförebyggande
arbete som vänder sig till alla åldrar av invånare inom stadsdelsområdet.
KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och
grönområden

60 %

Periodicitet

61 %

År

100 %

År

Kommentar:
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd
avser förebygga eller minimera under året

Kommentar:
Målvärdet för indikatorn anges i T1 efter genomförd risk- och sårbarhetsanalys.
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på
ledningsnivå

1 st

47 st

År

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.
Förväntat resultat
60 % av medborgarna är nöjda med skötseln av parker och grönområden inom
Södermalms stadsdelsområde.
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Genomföra insiktsutbildning för den entreprenör som
sköter driften av Södermalms parker (Program för
delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Ta fram en tillgänglighetsplan för Södermalms parker
(Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Genomföra städinsatser utöver avtalen i de mest utsatta
parkerna

2012-01-01

2012-12-31
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Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Genomföra vårstädningskampanj i samverkan med
trafikkontoret

2012-05-01

2012-05-31

Ta fram underhållsplaner för parkerna i Katarina-Sofia
området

2012-01-01

2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsområdet 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.
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Genomföra informationsinsatser om tillgänglighet till
företagare och fastighetsägare med stöd av Söderandan
(Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Genomföra insatser för att minska otryggheten för
personer med funktionsnedsättning (Program för
delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Genom Söderandan arbeta för ett Renare, Grönare,
Tryggare och Tillgängligare Södermalm

2012-01-01

2012-12-31

Genomföra trygghetsvandringar tillsammans med
närboende, representanter för Söderandan, polisen och i
vissa fall trafikkontoret

2012-01-01

2012-12-31
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom arbetet
med resultatbaserad styrning och fokus på medborgarnas behov och önskan om
mångfald. Resultaten av utförda tjänster följs upp och resultaten är utgångspunkt
för det fortsatta arbetet. Kvaliteten kännetecknas av tydliga strukturer, konkreta
arbetssätt och kunskapsbaserade metoder. Chefer och medarbetare har en viktig
roll i detta.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald
Medborgarna väljer vilken vård- och omsorgsgivare eller vilket stöd och service
de och deras familjer vill ha eller vilken form av barnomsorg som bäst passar
deras barn. Genom upphandling av driften av verksamheter ökar medborgarnas
möjlighet till valfrihet och mångfald. Stadsdelsnämnden ansvarar för att informera
medborgarna om de valmöjligheter som finns inom de olika
verksamhetsområdena.
KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet
inom barnomsorg

71 %

öka

År

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

67 %

öka

År

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

90 %

öka

År

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

75 %

öka

År

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.
Förväntat resultat
60 % av föräldrarna/vårdnadshavarna upplever att de har möjlighet att välja
förskola.
67 % av personer med funktionsnedsättning upplever att de har valmöjlighet.
65 % av brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vårdoch omsorgsboende.
65 % av brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg,
hemtjänst
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Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnden planerar att starta cirka 125 nya
förskoleplatser 2012 i kommunal regi.

2012-01-01

2012-12-31

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

2012-01-01

2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för
att lära och utvecklas
Södermalms stadsdelsnämnd bidrar till att ge barn i förskolan vad de behöver för
att lära och utvecklas genom att erbjuda en pedagogisk verksamhet som är rolig,
trygg och lärorik för alla barn som deltar. En viktig fråga under 2012 är att
fortsätta bygga ur förskolan för att dels klara barnomsorgsgarantin, dels minska
antalet förskolebarn i grupperna dels öka föräldrarnas/vårdnadshavarnas
valmöjligheter. Andra viktiga frågor är samverkan och kommunikation med
föräldrar/vårdnadshavare, implementerig av den reviderade läroplanen, öka
andelen förskollärare och kompetensutveckling av medarbetarna.
Kompetensutvecklingen ska bidra till att verksamheten fokuserar mer på det
pedagogiska innehållet.
KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Andel enheter som genomför systematiskt
barnsäkerhetsarbete

100 %

tas fram av
nämnden

År

Andel förskollärare av antal anställda

49 %

öka

År

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende trygg och säker miljö

84 %

öka

År

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande

83 %

öka

År

Antal barn per avdelning

16

oförändrad

År

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts
för under året

0 st

0 st

4,8 st

oförändrad

År

3,6

öka

År

Antal förskolebarn per anställd
Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att
stödja barns lärande och utveckling"
KF:s aktiviteter

Startdatum

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare
2011-01-01
kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk
grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare
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KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa
att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt
verka för att många alternativ finns att välja mellan

2012-01-01

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för 2012-01-01
de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med
att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll

2012-01-01

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik,
naturvetenskap och teknik i förskolan

2012-01-01

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling 2012-01-01
i förskolan

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående
förskolor och både kommunala och fristående skolor

2011-01-01

2012-12-31

Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya
läroplan är implementerad i alla förskolor

2012-01-01

2012-12-31

Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna 2012-01-01
utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan
förskola och skola

2012-12-31

Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna 2012-01-01
genomföra en granskning av placerade barns skolsituation

2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Barnen visar grundläggande demokratiska värderingar (Normer och
värden)
Förskolan uppmuntrar och ger förutsättningar till barnen att utveckla 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.
Förväntat resultat
76 % av barnen visar grundläggande demokratiska värderingar.
83 % av föräldrarna/vårdnadshavarna är nöjda med utvecklingen av barnens
sociala förmåga.
Nämndens indikatorer
Andel barn som visar grundläggande demokratiska
värderingar
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Nämndens indikatorer
Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med
utvecklingen av barnens sociala förmåga

Årsmål
83 %

Periodicitet
Halvår

NÄMNDMÅL:

Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och
lärande (Utveckling 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.
Förväntat resultat
81 % av barnen har grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och
lärande.
83 % av föräldrarna/vårdnadshavarna är nöjda med hur förskolan arbetar med
barnens utveckling och lärande.
Nämndens indikatorer
Andel barn som har grundläggande förmågor för fortsatt
utveckling, lek och lärande

Årsmål
81 %

Periodicitet
Halvår

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

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

2012-01-01

2012-12-31

Genomföra fokusgrupper med femåringar inom förskolan

2012-01-01

2012-12-31

Utveckla kvaliteten i uppföljningen av barn i behov av
särskilt stöd (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Öka medarbetarnas kunskap i att identifiera barn i behov
av särskilt stöd (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Barnen är delaktiga och har inflytande (Barns 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.
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Förväntat resultat
71 % av barnen är delaktiga och har inflytande.
75 % av föräldrarna/vårdnadshavarna är nöjda med barnens inflytande och
delaktighet.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel barn som är delaktiga och har inflytande

71 %

Halvår

Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med barnens
inflytande och delaktighet

75 %

Halvår

NÄMNDMÅL:

Barnen är förberedda inför sin övergång till förskoleklass
(Samverkan)
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.
Förväntat resultat
80 % av arbetslagen bedömer att barnen är förberedda inför övergången till
förskoleklass.
90 % av föräldrarna/vårdnadshavarna tycker att deras barn är förberett inför
övergången till förskoleklass.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

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

80 %

Halvår

Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att deras barn
är förberett inför övergången till förskoleklass

90 %

Halvår

NÄMNDMÅL:

Föräldrar/vårdnadshavare och förskola samverkar för barnets bästa
(Förskola och hem)
Förskolan har ett förtroendefullt samarbete med föräldrar/vårdnadshavare och
erbjuder olika former för samverkan. Förskolan är lyhörd för
föräldrar/vårdnadshavares önskemål.
Förväntat resultat
76 % av arbetslagen bedömer att hem och förskola samverkar för barnets bästa.
76 % av föräldrarna/vårdnadshavarna anser att hem och förskola samverkar för
barnets bästa.
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Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

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

76 %

Halvår

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

76 %

Halvår

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg
Värdighet, respekt och trygghet är utgångspunkten för att medborgarna kan leva
ett gott liv. Medborgarna har inflytande över och är delaktiga i beslut som rör dem
själva, vilket är en förutsättning för nöjda medborgare. Utformningen av det stöd
som ges kännetecknas av valfrihet. Kvaliteten säkerställs bland annat genom
chefer och medarbetares kompetens och att nämndens verksamheter arbetar utifrån
ett kunskapsbaserat perspektiv.
KF:s indikatorer
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar

Årsmål KF:s årsmål
90 %

Andel av inkommande anmälningar inom BoU där
det inleds en utredning (IoF)

Periodicitet

tas fram av
nämnden

År

fastställs 2012

År

Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård

70 %

tas fram av
nämnden

Tertial

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)

78 %

öka

Tertial

Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom
socialpsykiatrin

30 %

tas fram av
nämnden

År

Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda
insatser inom socialpsykiatri, IoF

100 %

tas fram av
nämnden

Tertial

Andel klienter inom socialpsykiatrin som erhållit två
uppföljning enligt DUR under året

60 %

tas fram av
nämnden

År

fastställs 2012

År

Andel mål för den enskilde, med insatser inom
socialpsykiatrin, som i snitt uppnås (IoF)
Andel personer i förhållande till hela befolkningen
som har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri

1%
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KF:s indikatorer
Andel personer i förhållande till hela befolkningen
som har haft insatser inom vuxen missbruk, IoF

Årsmål KF:s årsmål
1%

Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin
som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF)
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin
som upplever att de fått en förbättrad livssituation
enligt DUR uppföljningen (dokumentation,
utvärdering och resultat) (IoF)

30 %

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

tas fram av
nämnden

Periodicitet
Tertial

fastställs 2012

År

öka

År

fastställs 2012

År

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

25 %

tas fram av
nämnden

År

Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)

70 %

tas fram av
nämnden

Tertial

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

63 %

öka

Tertial

Antal familjer med barn som saknar stadigvarande
bostad (IoF)

fastställs 2012

Tertial

Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter
(IoF)

fastställs 2012

År

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

fastställs 2012

Tertial

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

50 %

tas fram av
nämnden

År

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

89 %

89 %

År

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

72 %

72 %

År
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KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Andelen personer med funktionsnedsättning som
upplever att de har en fungerande bostad (stöd och
service till personer med funktionsnedsättning)

95 %

tas fram av
nämnden

År

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

1,6 %

tas fram av
nämnden

År

Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom
staden (stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)

5 st

100 st

År

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

91 %

91%

År

Brukarnas nöjdhet med bemötande från
biståndshandläggare inom stöd och service till
personer med funktionsnedsättning (stöd och service
till personer med funktionsnedsättning)

100 %

tas fram av
nämnden

År

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

91 %

91 %

År

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

91 %

91 %

År

Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd
och service till personer med funktionsnedsättning)

88 %

88 %

År

Andel omsorgspersonal med grundutbildning
(äldreomsorg)

90 %

tas fram av
nämnden

År

Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd
dagverksamhet (äldreomsorg)

84 %

84 %

År

Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt
boende (äldreomsorg)

84 %

84 %

År

Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och
omsorgsboende (äldreomsorg)

84 %

84 %

År

Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende
(äldreomsorg)

75 %

75 %

År

Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende
(äldreomsorg)

75 %

75%

År
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KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

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

75 %

75%

År

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

74 %

74 %

År

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

85 %

84 %

År

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och
omsorgsboende (äldreomsorg)

90 %

89 %

År

KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska
narkotikaanvändningen

2012-01-01

2013-12-31

Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal
med svenska som andraspråk

2011-01-01

2012-12-31

Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning

2011-01-01

2012-12-31

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

2012-01-01

2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden
Genom bra arbetsmetoder får barnen och ungdomarna rätt insats vid rätt
tillfälle vilket leder till goda levnadsförhållanden. Barn och ungdomar som
befinner sig i riskzonen för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt.
Förväntat resultat
78 % av barn och unga som varit aktuella för insatser inom individ- och
familjeomsorgen är inte aktuella 12 månader efter avslutad insats.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

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

90 %

År

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

90 %

År

Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens
kurator

30 %

År
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Nämndens indikatorer
Andelen ungdomar 16 - 19 år som besöker
ungdomsmottagningen

Årsmål
40 %

Periodicitet
År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Inkludera personer med funktionsnedsättning i
föreningslivets verksamheter – kartlägga hemgårdarnas
tillgänglighet (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Sammanställa utbudet av fritidsaktiviteter inom
Södermalms stadsdelsområde för personer med
funktionsnedsättning (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Skapa minst en öppen fritidsverksamhet för barn och
ungdomar med funktionsnedsättning (Program för
delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Kartläggning av parklekarnas och fritidsgårdarnas
tillgänglighet (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas
gällande "Öppet Hus"

2011-06-01

2011-12-31

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.
Förväntat resultat
90 % av de vräkningshotade får bo kvar.
50 % av personer i försökslägenheter har ett varaktigt boende vid årets slut.
95 % av personer med funktionsnedsättning upplever att de har en fungerande
bostad
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel ej verkställda vräkningshot

90 %

År

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

50 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Kartlägga behoven av bostad med särskild service
(Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31
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Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Kontinuerligt informera personer i ordinärt boende om
möjligheterna till bostadsanpassning (Program för
delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

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.
Förväntat resultat
85 % av personer med funktionsnedsättning upplever att de har inflytande och
är delaktiga i insatsens utförande.
30 % av personer med insatser inom socialpsykiatrin upplever att de fått en
förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

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

100 %

Tertial

Andel medarbetare som skickar in MI samtal för kodning

50 %

Tertial

Andel medarbetare som spelar in MI samtal

100 %

Tertial

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Förbättra beställningar

2012-01-01

2012-12-31

Fortsatt kompetensutveckling av medarbetare med stöd av 2011-01-01
projekt Carpe

2011-12-31

Genomför kvalitetsgranskning av genomförandeplaner

2011-01-01

2011-12-31

Utveckla genomförandeplanerna så att de säkerställer och 2012-01-01
förbättrar kvaliteten i den enkskildes insatser (Program för
delaktighet)

2012-12-31

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.
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Förväntat resultat
63 % av vuxna som varit aktuella för insatser inom individ- och
familjeomsorgen är inte aktuella 12 månader efter avslutad insats.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel 18-25 åringar med socialmedicinska skäl som
bidragsgrund och som kommit ut i egen försörjning

50 %

Tertial

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

50 %

Tertial

Andel av utredningar där bedömningsinstrument används
(barn och ungdom)

15 %

Tertial

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

76 %

Tertial

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

30 %

Tertial

Andel personer 26 år och äldre som har kontroll över sitt
akoholmissbruk efter avslutad behandling

60 %

Tertial

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

45 %

Tertial

Andel personer 26 år och äldre som uppbär
försörjningsstöd på grund av arbetslöshet.

30 %

Tertial

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

30 %

Tertial

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

70 %

Tertial

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

55 %

Tertial

Antal personer 26 år och äldre som genomgått en
sammanhållen vårdkedja

60 %

Tertial

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Utbilda medarbetare i måluppfyllelseinstrument SSD och
GAS

2012-01-01

2012-12-31

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

2012-01-01

2012-12-31
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Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Sociala nätverk ska stärkas genom nätverkslaget

2012-01-01

2012-12-31

Ta fram ett verktyg som gör det möjligt att mäta effekten
av den enskildes insatser (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

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.
Förväntat resultat
Resultaten nedan baseras på biståndsbedömarnas individuella intervjufrågor.
80 % av de äldre som har insatser i form av vård- och omsorgsboende,
hemtjänst och servicehus upplever att vardagen är meningsfull.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel äldre som upplever att vardagen är meningsfull
(hemtjänst)

80 %

Tertial

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

80 %

Tertial

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.
Förväntat resultat
Resultatet baseras på biståndsbedömarnas individuella intervjufrågor.
90 % av de äldre inom vård- och omsorgsboenden och 75 % av de äldre som
har hemtjänst har en genomförandeplan inrapporterad i ParaSol. 90 % av de
äldre som bor i vård- och omsorgsboende och de som har hemtjänst känner sig
delaktiga i utformningen av sin livssituation. 75 % av de äldre som bor i vårdoch omsorgsboende och 90 % av de som har hemtjänst upplever sig delaktiga i
utformningen av sina måltider.
Nämndens indikatorer
Andel personer i vård- och omsorgsboende som har en
genomförandeplan
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Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel äldre personer med hemtjänst som har en
genomförandeplan

75 %

Tertial

Andel äldre som upplever sig delaktiga i utformningen av
sin livssitiation (hemtjänst)

90 %

Tertial

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

90 %

Tertial

Andel äldre som upplever sig delaktiga i utformningen av
sina måltider (hemtjänst)

90 %

Tertial

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

75 %

Tertial

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Utveckla genomförandeplanerna så att de säkerställer och 2012-01-01
förbättrar kvaliteten av den enskildes insatser (Program
för delaktighet)

Slutdatum
2012-12-31

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.
Förväntat resultat
Resultatet baseras på biståndsbedömarnas individuella intervjufrågor.
70 % av de äldre som bor i vård- och omsorgsboende och 85 % av de som har
hemtjänst upplever att de får det stöd/hjälp de behöver för att upprätthålla sina
förmågor.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

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

70 %

Tertial

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

85 %

Tertial

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Kontinuerligt informera personer i ordinärt boende om
möjligheterna till bostadsanpassning (Program för
delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31
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Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Ta fram ett verktyg som gör det möjligt att mäta effekten
av den enskildes insatser (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

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.
Förväntat resultat
Resultatet baseras på biståndsbedömarnas individuella intervjufrågor.
100 % av de äldre som bor i vård- och omsorgsboende upplever sig trygga med
den vård- och omsorg de får och 100 % av de som har hemtjänst upplever sig
trygga med de insatser de får. 100 % av de äldre som bor i vård- och
omsorgsboende och de som har hemtjänst upplever att de blir respektfullt
bemötta av personalen. 100 % av de äldre i vård- och omsorgsboende och
servicehus som utifrån genomförd riskbedömning med identifierad risk för fall
har en aktuell handlingsplan. äldreförvaltningens resultat)
100 % av de äldre i vård- och omsorgsboende och servicehus som utifrån
genomförd riskbedömning med identifierad risk för trycksår har en aktuell
handlingsplan. (äldreförvaltningens resultat)
100 % av de äldre i vård- och omsorgsboende och servicehus som utifrån
genomförd riskbedömning med identifierad risk för undernäring har en aktuell
handlingsplan. (äldreförvaltningens resultat)
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

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

90 %

Tertial

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

85 %

Tertial

Andel äldre som upplever sig trygga med den vård och
omsorg de får (vård- och omsorgsboende)

90 %

Tertial

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

80 %

År

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

80 %

År

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

80 %

År
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Nämndens indikatorer

Årsmål

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

90 %

Periodicitet
Tertial

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och
utmanande arbeten
Arbetet med att utveckla verksamheterna i linje med "Vision 2030" om ett
Stockholm i världsklass fortsätter bland chefer och medarbetare. Stadens
kollektivavtal om "förnyelse, arbetsmiljö och samverkan" utgör grunden för ett
tydligt ledar- och medarbetarskap, där ledarskapet inspirerar medarbetarna att
delta aktivt i att utveckla verksamheten och utnyttja möjligheterna till inflytande.
Stadens mål för arbetsmiljön, om att förena väl fungerande verksamheter med ett
långsiktigt hållbart arbetsliv, skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö.
KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Aktivt Medskapandeindex

fastställs 2012

År

Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid

fastställs 2012

År

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina
medarbetare

fastställs 2012

År

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras
arbete

fastställs 2012

År

4,5 %

År

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

4,5 %

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, uppföljning 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 coaching i chefers arbete att tillsammans med
medarbetarna analysera resultaten. Chefer använder stadens dialogverktyg i
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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.

Förväntat resultat
Ökat värde inom områdena ledarskap, medabetarskap och organisation i
medarbetarenkäten 2012.
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Ge chefer och medarbetare kunskaper om
levnadsförhållanden för personer med olika typer av
funktionsnedsättning (insiktsutbildningar,
utbildningsinsatser i bemötandefrågor mm) (Program för
tillgänlighet)

2012-01-01

2012-12-31

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.
Förväntat resultat
Sjukfrånvaron är 4,5 %.
NMI för 2012 är högre än 2011.
Kränkningar, mobbing och trakasserier förebyggs och uppmärksammas.
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Utse en praktiksamordnare som vänder sig till personer
med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31
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Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Ta fram checklistor om hur utbildningar, konferenser
ordnas så att dessa är tillgängliga för alla - se Handisam
(Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att vara
kostnadseffektiv och frigöra resurser för prioriterade verksamheter.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

Budgethållning är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har
anslagit verkligen används för avsett ändamål.
KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Nämndens budgetföljsamhet efter
resultatöverföringar (alla nämnder)

100 %

100 %

Tertial

Nämndens budgetföljsamhet före
resultatöverföringar (alla nämnder)

100 %

100 %

Tertial

+/- 1 %

År

Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)

NÄMNDMÅL:

Det ekonomiska resultatet är positivt
Alla verksamheter arbetar med kontinuerlig budgetuppföljning så att nämnden
håller sig inom fastställd budget.
Förväntat resultat
Verksamheten visar ett positivt resultat.
Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012
Mnkr, netto

Kostnader
Intäkter
Netto

Prognos KF:s budget
T2/2011
2012

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.
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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.
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 %
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Driftbudget per verksamhetsområde
Mnkr, netto
Driftbudget

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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Budget
VP 2012
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

Jmfr
Prognos
2011/T2
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
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Nämnd och förvaltningsadministration
Nettokostnaderna för nämnd och förvaltningsadministration beräknas minska
med 0,8 mnkr jämfört med prognosen för 2011. Minskningen beror på
effektiviseringar inom administrativa avdelningen.
Individ- och familjeomsorg
Nettobudgeten för individ- och familjeomsorg är 4,9 mnkr lägre än prognosen
för 2011. Minskningen beror på generella besparingar.
Stadsmiljöverksamhet
Stadsmiljöverksamhetens nettobudget för 2012 är oförändrad jämfört med
prognosen för 2011.
För att rymma verksamheten inom budgeten är renhållningen av parker och
säkra lekplatser prioriterade områden medan utrymmet för löpande
parkunderhåll minskar.
Förskoleverksamhet
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.
Stadsdelen 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 år
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.
Förskoleverksamheten får en schablon per inskrivet barn. 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 procent 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.
Äldreomsorg
Äldreomsorgens nettobudget för 2012 är 18,6 mnkr högre jämfört med
prognosen för 2011. Minskningen på intäktssidan beror på färre sålda platser
med anledning av verksamhetsövergångar.
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 augustioktober 2011.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
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).
Fritid och kultur
Nettokostnaderna för fritid och kultur är oförändrad jämfört med prognosen för
2011.
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder
Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder har ökat
med 1,9 mnkr jämfört med prognosen för 2011. Kostnadsökningen bygger på
att antalet bidragshushåll ökar och förändrade regler för mottagning av
flyktingar.
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 genomförs 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.
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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

VP 2012
9,1

Prognos 2011
3,0

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.
Försäljningar av anläggningstillgångar
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
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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.
Betydande projekt som inte är investeringar
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 projektverksamhet. I tabellen nedan visas nämndens
begärda omslutningsförändringar om 269,4 mnkr på kostnads- och intäktssidan
jämfört med kommunfullmäktiges ram.
Budget KF 2012

VP 2012

-63,9

-333,3

Omslutningsförändring
-269,4

Kostnader

2 019,6

2 289,0

269,4

Netto

1 955,7

1 955,7

0,0

Mnkr
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.
Övrigt
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Särskilda redovisningar
Hälsosatsning
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.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva
Södermalms stadsdelsnämnd har, liksom övriga nämnder, i uppdrag att också öka
produktiviteten/effektiviteten genom att samordna styrning och ha strukturer för
uppföljning och jämförelser. Erfarenheterna av strukturerat kvalitetsarbete liksom
erfarenheterna av att utveckla verksamheten med Resultatbaserad styrning och
Lean visar att det kan gå att förena högre kvalitet med samma eller minskade
resurser.
KF:s indikatorer
Administrationens andel av de totala kostnaderna
(alla nämnder)
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

3,6 %

minska

År

1 st

tas fram av
nämnden

År

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.
Förväntat resultat
Administrationens andel av de totala kostnaderna uppgår till högst 3,6 %.
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Utse ansvarig för tillgänglig information och
kommunikation (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31
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INDIKATORER 2012 – Södermalms stadsdelsnämnd
Avdelning inom
Södermalm

Verksamhetsområde

Indikator

Nämndens
årsmål

KF:s årsmål

FÖRSKOLEAVDELNINGEN

Förskoleverksamhet

Barnen har grundläggande skapande förmågor

89 %

-

Andel barn som visar grundläggande
demokratiska värderingar

76 %

-

Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda
med utvecklingen av barnens sociala förmåga

83 %

-

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

81 %

-

Andel barn som är delaktiga och har inflytande

71 %

-

Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda
med barnens inflytande och delaktighet

75 %

-

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

80 %

-

Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att
deras barn är förberett inför övergången till
förskoleklass

90 %

-

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

76 %

-

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

76 %

-

100 %

tas fram av
nämnden

Andel förskollärare av antal anställda

49 %

öka

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende trygg och säker miljö

84 %

öka

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande

83 %

öka

Andel enheter som genomför systematiskt
barnsäkerhetsarbete

Antal barn per avdelning
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin
uppfyllts för under året
Antal förskolebarn per anställd
Personalens bedömning av "Förskolans förmåga
att stödja barns lärande och utveckling"

16

oförändrad

0 st

0 st

4,8 st

oförändrad

3,6

öka

FÖRSKOLEAVDELNINGEN

Kultur och
föreningsverksamhet

Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att
kulturupplevelser och barns eget skapande
ingår som en naturlig del i
förskoleverksamheten.

77 %

-

FÖRSKOLEAVDELNINGEN

Verksamhet för barn
och ungdom

Andel besökare som tycker att parkleken är
rolig och utmanande

79 %

-

SOCIALA
AVDELNINGEN

Ekonomiskt bistånd

Andel underskrivna arbetsplaner

80 %

-

Andel barn som lever i familjer som är
beroende av ekonomiskt bistånd

0,6 %

minska

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

0,8 %

minska

Andel personer beroende av ekonomiskt
bistånd i förhållande till befolkningen

1%

minska

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

1%

minska

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

0,5 %

minska

85 st

öka

SOCIALA
AVDELNINGEN

Arbetsmarknadsåtgär Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens
der
regi (alla nämnder/bolag)
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Avdelning inom
Södermalm

Verksamhetsområde

SOCIALA
AVDELNINGEN

Individ- och
familjeomsorg inkl.
socialpsykiatri

Nämndens
årsmål

KF:s årsmål

Andel ej verkställda vräkningshot

90 %

-

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

50 %

-

Andel medarbetare som skickar in MI samtal
för kodning

50 %

-

Andel medarbetare som spelar in MI samtal

100 %

-

Andel 18-25 åringar med socialmedicinska skäl
som bidragsgrund och som kommit ut i egen
försörjning

50 %

-

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

50 %

-

Andel av utredningar där
bedömningsinstrument används (barn och
ungdom)

15 %

-

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

76 %

-

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

30 %

-

Andel personer 26 år och äldre som uppbär
försörjningsstöd på grund av arbetslöshet.

30 %

-

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

30 %

-

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

60 %

-

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

60 %

-

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

45 %

-

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

70 %

-

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

55 %

-

Andel ASI (Addiction Severity Index)
utredningar

90 %

tas fram av
nämnden

Indikator

Andel av inkommande anmälningar inom BoU
där det inleds en utredning (IoF)

fastställs 2012

Andel barn och unga i biståndsbedömd
öppenvård

70 %

tas fram av
nämnden

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)

78 %

öka

Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd
inom socialpsykiatrin

30 %

tas fram av
nämnden

Andel genomförandeplaner för
biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri,
IoF

100 %

tas fram av
nämnden

Andel klienter inom socialpsykiatrin som erhållit
två uppföljning enligt DUR under året

60 %

tas fram av
nämnden

Andel mål för den enskilde, med insatser inom
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Avdelning inom
Södermalm

Verksamhetsområde

Indikator

Nämndens
årsmål

KF:s årsmål

socialpsykiatrin, som i snitt uppnås (IoF)
Andel personer i förhållande till hela
befolkningen som har haft insatser inom IoF,
socialpsykiatri

1%

tas fram av
nämnden

Andel personer i förhållande till hela
befolkningen som har haft insatser inom vuxen
missbruk, IoF

1%

tas fram av
nämnden

Andel personer med insatser inom
socialpsykiatrin som på det hela taget är nöjda
med sin insats (IoF)
Andel personer med insatser inom
socialpsykiatrin som upplever att de fått en
förbättrad livssituation enligt DUR
uppföljningen (dokumentation, utvärdering och
resultat) (IoF)

fastställs 2012

30 %

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

SOCIALA
AVDELNINGEN

Verksamhet för barn
och ungdom

fastställs 2012

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

25 %

tas fram av
nämnden

Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)

70 %

tas fram av
nämnden

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

63 %

öka

Antal familjer med barn som saknar
stadigvarande bostad (IoF)

fastställs 2012

Antal nytillkomna försöks- och
träningslägenheter (IoF)

fastställs 2012

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

fastställs 2012

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

90 %

-

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

90 %

-

Andelen pojkar som besöker
ungdomsmottagningens kurator

30 %

-

Andelen ungdomar 16 - 19 år som besöker
ungdomsmottagningen

40 %

-

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

Stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning

öka

fastställs 2012

54 kwh/kvm

76 kWh

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

100 %

-

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

50 %

tas fram av
nämnden

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

89 %

89 %

Andel personer med funktionsnedsättning som

72 %

72 %
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Avdelning inom
Södermalm

Verksamhetsområde

Indikator

Nämndens
årsmål

KF:s årsmål

upplever att de kan påverka insatsens
utformning (stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)
Andelen personer med funktionsnedsättning
som upplever att de har en fungerande bostad
(stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)

95 %

tas fram av
nämnden

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

1,6 %

tas fram av
nämnden

5 st

100 st

91 %

91 %

Brukarnas nöjdhet med bemötande från
biståndshandläggare inom stöd och service till
personer med funktionsnedsättning (stöd och
service till personer med funktionsnedsättning)

100 %

tas fram av
nämnden

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

91 %

91 %

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

91 %

91 %

Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn
(Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)

88 %

88 %

Andel äldre som upplever att vardagen är
meningsfull (hemtjänst)

80 %

-

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

80 %

-

Andel personer i vård- och omsorgsboende som
har en genomförandeplan

90 %

-

Andel äldre personer med hemtjänst som har
en genomförandeplan

75 %

-

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

90 %

-

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

90 %

-

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

75 %

-

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

70 %

-

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

85 %

-

Andel äldre som upplever sig trygga med den
vård och omsorg de får (vård- och
omsorgsboende)

90 %

-

Andel äldre som upplever sig delaktiga i
utformningen av sina måltider (hemtjänst)

90 %

-

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

90 %

-

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

85 %

-

Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna
inom staden (stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)
Brukarens upplevelse av trygghet - LSSboende, vuxna och barn (stöd och service till
personer med funktionsnedsättning)

ÄLDREOMSORG

Äldreomsorg
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Avdelning inom
Södermalm

Nämndens
årsmål

KF:s årsmål

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

80 %

-

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

80 %

-

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

80 %

-

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

90 %

-

Andel omsorgspersonal med grundutbildning
(äldreomsorg)

90 %

tas fram av
nämnden

Andelen nöjda omsorgstagare biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)

84 %

84 %

Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i
ordinärt boende (äldreomsorg) (Södermalms
stadsdelsnämnd)

84 %

84 %

Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och
omsorgsboende (äldreomsorg) (Södermalms
stadsdelsnämnd)

84 %

84 %

Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt
boende (äldreomsorg)

75 %

75 %

Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende
(äldreomsorg)

75 %

75 %

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

75 %

75 %

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

74 %

74 %

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)

85 %

84 %

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård
och omsorgsboende (äldreomsorg)

90 %

89 %

Andel upphandlad verksamhet i konkurrens
(alla nämnder)

35 %

35 %

FÖRSKOLEAVDELNINGEN

Andel brukare som upplever att de har
valmöjlighet inom barnomsorg

71 %

öka

SOCIALA
AVDELNINGEN

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

67 %

öka

ÄLDREOMSORG

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

90 %

öka

ÄLDREOMSORG

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

75 %

öka

ADMINISTRATIVA
AVDELNINGEN

ADMINISTRATIVA
AVDELNINGEN

Verksamhetsområde

Valfrihet

Personalpolitik

Indikator

Aktivt Medskapandeindex

fastställs 2012

Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid

fastställs 2012

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina
medarbetare

fastställs 2012

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i
deras arbete

fastställs 2012

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)
ADMINISTRATIVA
AVDELNINGEN

Stadsmiljöverksamhet

Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park
och grönområden
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Avdelning inom
Södermalm

Verksamhetsområde

ADMINISTRATIVA
AVDELNINGEN

Effektivitet

ADMINISTRATIVA
AVDELNINGEN

Ekonomi

Indikator

Nämndens
årsmål

KF:s årsmål

Administrationens andel av de totala
kostnaderna (alla nämnder

3,6 %

minska

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla
nämnder)

1 st

Nämndens budgetföljsamhet efter
resultatöverföringar (alla nämnder)

100 %

100 %

Nämndens budgetföljsamhet före
resultatöverföringar (alla nämnder)

100 %

100 %

tas fram av
nämnden

Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)
STABEN

Säkerhet

Andel identifierade sårbarheter som
styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera
under året
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på
ledningsnivå
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AKTIVITETER 2012 – Södermalms stadsdelsnämnd
Avdelning inom
Södermalm

Verksamhetsområde

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

FÖRSKOLEAVDELNINGEN Valfrihet

Stadsdelsnämnden planerar att starta cirka 125
nya förskoleplatser 2012 i kommunal regi.

2012-01-01

2012-12-31

FÖRSKOLEAVDELNINGEN Förskoleverksamhet

Använda stödenhetens resurser för barn i behov av 2012-01-01
särskilt stöd (Program för delaktighet)

2012-12-31

Genomföra fokusgrupper med femåringar inom
förskolan

2012-01-01

2012-12-31

Utveckla kvaliteten i uppföljningen av barn i behov 2012-01-01
av särskilt stöd (Program för delaktighet)

2012-12-31

Öka medarbetarnas kunskap i att identifiera barn i
behov av särskilt stöd (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans
medarbetare kompetensutveckling och erbjuda
medarbetarna pedagogisk grund- eller
vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare

2011-01-01

2014-12-31

Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att 2012-01-01
säkerställa att föräldrars val i större utsträckning
kan tillgodoses samt verka för att många alternativ
finns att välja mellan

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta
2012-01-01
handlingsplaner för de olika pedagogiska
verksamheternas fortsatta arbete med att införa it
i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för
inkomstkontroll

2012-01-01

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med
matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan

2012-01-01

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med
språkutveckling i förskolan

2012-01-01

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med 2011-01-01
fristående förskolor och både kommunala och
fristående skolor

2012-12-31

Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att
förskolans nya läroplan är implementerad i alla
förskolor

2012-01-01

2012-12-31

Utbildningsnämnden ska i samverkan med
stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer
för rutiner vid övergången mellan förskola och
skola

2012-01-01

2012-12-31

Utbildningsnämnden ska i samverkan med
stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer
för rutiner vid övergången mellan förskola och
skola

2012-01-01

2012-12-31

Utbildningsnämnden ska tillsammans med
stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av
placerade barns skolsituation

2012-01-01

2012-12-31

FÖRSKOLEAVDELNINGEN Kultur och
föreningsverksamhet

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

2012-01-01

2012-12-31

FÖRSKOLEAVDELNINGEN Verksamhet för barn och
SOCIALA AVDELNINGEN ungdom

Kartläggning av parklekarnas och fritidsgårdarnas
tillgänglighet (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

SOCIALA AVDELNINGEN

Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer
utvecklas gällande "Öppet Hus"

2011-06-01

2011-12-31

FÖRSKOLEAVDELNINGEN Grundskola och
skolbarnomsorg
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Avdelning inom
Södermalm

Verksamhetsområde

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

SOCIALA AVDELNINGEN Kultur och
föreningsverksamhet

Inkludera personer med funktionsnedsättning i
föreningslivets verksamheter – kartlägga
hemgårdarnas tillgänglighet (Program för
delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

SOCIALA AVDELNINGEN Individ- och
familjeomsorg inkl.
socialpsykiatri

Förbättra beställningar

2012-01-01

2012-12-31

Utveckla genomförandeplanerna så att de
säkerställer och förbättrar kvaliteten i den
enskildes insatser (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Från aktivitetsersättning till lönearbete – omvandla 2012-01-01
en handläggartjänst för att ge stöd till enskilda för
att få ett lönearbete (Program för delaktighet)

2012-12-31

Sociala nätverk ska stärkas genom nätverkslaget

2012-01-01

2012-12-31

Ta fram ett verktyg som gör det möjligt att mäta
effekten av den enskildes insatser (Program för
delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Utbilda medarbetare i måluppfyllelseinstrument
SSD och GAS

2012-01-01

2012-12-31

Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att
minska narkotikaanvändningen

2012-01-01

2013-12-31

Allas arbetsförmåga ska tas tillvara – minst två av 2012-01-01
sommarjobbarna ska ha rörelsehinder (Program för
delaktighet)

2012-12-31

Sammanställa utbudet av fritidsaktiviteter inom
Södermalms stadsdelsområde för personer med
funktionsnedsättning (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Skapa minst en öppen fritidsverksamhet för barn
2012-01-01
och ungdomar med funktionsnedsättning (Program
för delaktighet)

2012-12-31

Kartlägga behoven av bostad med särskild service
(Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Kontinuerligt informera personer i ordinärt boende
om möjligheterna till bostadsanpassning (Program
för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Utveckla genomförandeplanerna så att de
säkerställer och förbättrar kvaliteten i den
enskildes insatser (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Fortsatt kompetensutveckling av medarbetare med 2011-01-01
stöd av projekt Carpe

2011-12-31

Genomför kvalitetsgranskning av
genomförandeplaner

2011-01-01

2011-12-31

Ta fram ett verktyg som gör det möjligt att mäta
effekten av den enskildes insatser (Program för
delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Genomföra insatser för att minska otryggheten för
personer med funktionsnedsättning (Program för
delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Genomföra trygghetsvandringar tillsammans med 2012-01-01
närboende, representanter för Söderandan, polisen
och i vissa fall trafikkontoret

2012-12-31

Kontinuerligt informera personer i ordinärt boende
om möjligheterna till bostadsanpassning (Program
för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Utveckla genomförandeplanerna så att de
säkerställer och förbättrar kvaliteten i den
enskildes insatser (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Ta fram ett verktyg som gör det möjligt att mäta

2012-01-01

2012-12-31

SOCIALA AVDELNINGEN Stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning

SOCIALA AVDELNINGEN Säkerhet
ADMINISTRATIVA
AVDELNINGEN

ÄLDREOMSORG

Äldreomsorg
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Avdelning inom
Södermalm

Verksamhetsområde

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och
omsorgspersonal med svenska som andraspråk

2011-01-01

2012-12-31

Vård- och omsorgspersonal erbjuds
grundutbildning

2011-01-01

2012-12-31

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

2012-01-01

2012-12-31

Ge chefer och medarbetare kunskaper om
levnadsförhållanden för personer med olika typer
av funktionsnedsättning (insiktsutbildningar,
utbildningsinsatser i bemötandefrågor mm)
(Program för tillgänglighet)

2012-01-01

2012-12-31

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

2012-01-01

2012-12-31

Ta fram checklistor om hur utbildningar,
konferenser ordnas så att dessa är tillgängliga för
alla - se Handisam (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Utse ansvarig för tillgänglig information och
kommunikation (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Använda miljövänliga transportmedel för resor i
tjänsten (nämndens resepolicy)

2012-01-01

2012-12-31

Enheter som handlar livsmedel ska välja
ekologiska alternativ (konteras på 6442)

2012-01-01

2012-12-31

Enheter som tillhandahåller/serverar mat sorterar
ut matavfall för biologisk behandling

2012-01-01

2012-12-31

Genomföra åtgärder för att bibehålla och utveckla
den biologiska mångfalden i parker och
grönområden

2012-01-01

2012-12-31

Minska elförbrukningen med 2 %

2012-01-01

2012-12-31

Nya tjänstebilar ska vara miljöbilar enligt stadens
definition

2012-01-01

2012-12-31

Tjänstebilar ska använda odubbade vinterdäck

2012-01-01

2012-12-31

Tjänstebilar ska tankas med miljöbränsle
(riktvärde 85 %) när detta är möjligt

2012-01-01

2012-12-31

Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån
Stockholms miljöprogram 2012-2015

2012-01-01

2012-12-31

Genomföra insiktsutbildning för den entreprenör
som sköter driften av Södermalms parker
(Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Genomföra städinsatser utöver avtalen i de mest
utsatta parkerna

2012-01-01

2012-12-31

Genomföra vårstädningskampanj i samverkan med 2012-05-01
trafikkontoret

2012-05-31

Ta fram en tillgänglighetsplan för Södermalms
parker (Program för delaktighet)

2012-01-01

2012-12-31

Ta fram underhållsplaner för parkerna i KatarinaSofia området

2012-01-01

2012-12-31

Genom Söderandan arbeta för ett Renare,
Grönare, Tryggare och Tillgängligare Södermalm

2012-01-01

2012-12-31

effekten av den enskildes insatser (Program för
delaktighet)

ADMINISTRATIVA
AVDELNINGEN

ADMINISTRATIVA
AVDELNINGEN

ADMINISTRATIVA
AVDELNINGEN

Information

Miljö

Stadsmiljöverksamhet
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SÖDERMALM - EN ATTRAKTIV,
TRYGG OCH VÄXANDE STADSDEL
FÖR BOENDE, FÖRETAGANDE OCH
BESÖK I HJÄRTAT AV STOCKHOLM

SÖDERMALMS
STADSDELSFÖRVALTNING

www.stockholm.se/sodermalm

