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Sammanfattande analys
År 2007 antog kommunfullmäktige en samlad och långsiktig vision för stadens utveckling,
visionen om Ett Stockholm i världsklass – Vision 2030. Kopplat till visionen finns tre inriktningsmål för olika verksamhetsområden som varit basen för stadsdelsnämndens uppdrag under 2013. I det följande sammanfattas på vilket sätt stadsdelsnämnden har bidragit till respektive inriktningsmål och därmed också till visionen.
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande
och besök

Stadsdelsnämnden har i hög grad bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges första inriktningsmål. Fem av de sex tillhörande målen för verksamhetsområdet har uppfyllts under året.
Stadsdelsnämnden bidrar till målet att Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför
andra städer i norra Europa bland annat genom att upphandla kommunal verksamhet för att
ge fler aktörer möjlighet att bedriva verksamhet på Södermalm. Andelen upphandlad verksamhet av nämndens totala kostnader uppgår till närmare 43 procent.
Stadsdelsnämnden bidrar till målet att Invånare i Stockholm ska vara självförsörjande. Under
2013 minskade behovet av ekonomiskt bistånd från 709 till 670 hushåll. Minskningen har
varit konstant under året. Av dem som uppburit ekonomiskt bistånd på grund av socialmedicinska skäl har nästan hälften av dem närmat sig arbetsmarknaden under året (43 %). Förvaltningens arbetsträning i egen regi, Servicegruppen, har starkt bidragit till detta resultat.
Stadsdelsnämnden har satsat på att erbjuda ungdomar feriearbete under året. Under 2013 arbetade 143 ungdomar arbetade i förvaltningens regi jämfört med 122 föregående år.
Stadsdelsnämnden har under året bidragit till målet om att Stockholms livsmiljö är hållbar
genom att bland annat använda miljö- och elbilar samt inhandlat en hög andel ekologiska
livsmedel.
Stadsdelsnämnden bidrar inte till att Det ska byggas många bostäder i Stockholm till följd av
att byggplanerna har ändrats under året. Under 2015 färdigställs 12 bostäder med särskild
service.
Stadsdelsnämnden bidrar till målet om att Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna har uppfyllts bland annat genom att förskolebarnen möter ett varierat kulturutbud genom bild, musik, dans och drama. Alla förskolor har dessutom läsombud. Läsprojektet, som sker i samarbete med Stockholms stadsbibliotek, har framhållits som ett gott exempel i staden.
Till inriktningsmålet hör även målet om att Stockholm ska upplevas som en trygg, säker och
ren stad. Stadsdelsnämnden har i hög grad bidragit till detta mål. Förvaltningen har fortsatt att
samordna det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polis, skola, fastighetsägare och
andra relevanta aktörer (Söderandan). Till exempel intensifierades städningen och polisens
ökade sin närvaro i Tantolunden och Drakenbergsparken under sommaren, vilket ökade trivseln och minskade ordningsstörningarna. Överlag upplever Södermalmsborna att stadsdelen
är trygg. Under året gjordes dessutom en extra satsning på renhållningen av de mest välbesökta parkerna och på att plantera blommor. Satsningen gjorde att andelen medborgare som är
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nöjda med skötseln av parker och grönområden ökade markant jämfört med 2012.
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att uppfylla detta inriktningsmål. Samtliga fyra tillhörande verksamhetsmål har uppnåtts under året.
Stadsdelsnämnden bidrar till målet att Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald. Detta sker bland annat genom att det finns flera olika aktörer i stadsdelsområdet som
möjliggör medborgarnas möjligheter att välja förskola, hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Nämnden informerar brukare och medborgare såväl muntligt som skriftligt och på stadens webbplats om valmöjligheterna.
Stadsdelsnämnden bidrar till målet att Förskolor och skolor
i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas bland annat genom att förskolorna under året har fortsatt att arbeta utifrån den reviderade läroplanen och att systematiskt utvärdera den egna verksamheten utifrån läroplanens mål. Tidigare års satsningar på
kompetenshöjning hos förskolans medarbetare inom matematik, teknik och natur syns nu i
verksamheten. Under 2013 har fokus legat på språkutveckling och IT. Vårdnadshavarna tycker att barnen är förberedda inför sin övergång till förskoleklass och är överlag nöjda med
verksamheten. Nämnden når kommunfullmäktiges mål om antal barn per grupp och per anställd. Även barnomsorgsgarantin uppfylls. Vidare vann Hammarby Sjöstads förskolor årets
kvalitetsutmärkelse i klassen ”förskola” och förskoleavdelningens stab vann i klassen ”andra
verksamheter”.
Stadsdelsnämnden har på flera sätt bidragit till att uppfylla målet att Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg. Nämndens verksamheter inom äldreomsorgen har
förbättrats inom flera områden jämfört med föregående år. Framförallt upplever nu fler äldre
att omsorgen bidrar till en fungerande vardag och att de känner sig självständiga utifrån sina
förmågor. Under året har Hornstulls korttidsboende ersatts av Nytorgsgårdens och Kulltorps
mer moderna korttidsboenden.
En majoritet av de som får stöd av socialtjänsten behöver inte komma tillbaka senare för ytterligare stöd. Familjehemsplacerade barn och ungdomars skolgång och hälsa följs särskilt av
stadsdelsnämnden, eftersom detta spelar en särskilt stor roll i barnens välmående, och förvaltningen deltar
i ett projekt för att stärka barnens möjlighet att lyckas i skolan. Nämnden bidrar till att individer ska ha ett varaktigt boende genom att försökslägenheter omvandlas till egna kontrakt och
genom att bostadssökande får aktivt stöd att hitta ett eget boende. Förvaltningen har ett nära
samarbete för rådet för funktionshinderfrågor för att säkra detta perspektiv
i verksamheten.
Stadsdelsnämnden bidrar till målet att Stockholms stad som attraktiv arbetsgivare ska erbjuda
spännande och utmanande arbeten bland annat genom att uppmuntra till ett ständigt utvecklingsarbete och att erbjuda de som arbetar ofrivilligt deltid heltidstjänster. Stadsdelsnämnden
når inte kommunfullmäktiges mål om 4,4 % sjukfrånvaro, Den har dock sänkts från 7,3 % till
7,1 % och kommer fortsätta att vara i fokus under år 2014.
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden bidrar i mycket hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inrikt-
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ningsmål. De två tillhörande målen för verksamhetsområdet uppfylls helt. Stadsdelsnämnden
redovisar ett överskott om 9,3 före resultatöverföringar och
9,4 mnkr efter resultatöverföringar. Prognossäkerheten är god.
Målet att Alla verksamheter som staden finansierar ska vara effektiva uppnås bland annat
genom att stadsdelsnämndens verksamheter fokuserar på att skapa så goda resultat som möjligt för sina respektive målgrupper. Under 2013 utbildades vårdbiträden och undersköterskor
till barnskötare för att säkra förvaltningens kompetensbehov och öka medarbetarnas anställningsbarhet. Vidare har samtliga verksamheter som ligger inom nämndens ansvar systematiskt följts upp, för att garantera att verksamheterna håller god kvalitet och att avtalen följs.
Stadsdelsnämndens egna mål i verksamhetsplanen för 2013 är kopplade till de tre inriktningsmålen för kommunfullmäktige och uppnås i relativt hög utsträckning. Vilka och hur beskrivs under respektive verksamhetsområde.
Nämndens ekonomiska uppföljning
Uppföljning av driftbudget
Mnkr, netto

Budget 2013

Anslag för nämndens verksamhet

Bokslut 2013

Avvikelse

Bokslut 2012

2 029,4

2 020,1

9,3

1 976,7

-334,3

-351,2

16,9

-376,7

2 363,7

2 371,3

-7,6

2 353,4

Utfall före resultat-dispositioner

9,3

27,4

Resultatenheterna/intraprenad
överskott från 2012

8,0

11,5

Resultatenheterna/intraprenad
överskott till 2014

-7,9

-8,0

9,4

30,9

Intäkter
Kostnader

Utfall efter resultat-dispositioner

Nämnden visar 2013 ett nettoöverskott om 9,3 mnkr före resultatdispositioner.
Resultatenheterna och intraprenaden överförde sammantaget ett överskott om 8,0 mnkr från
2012 till 2013 och överför ett överskott om 7,9 mnkr från 2013 till 2014. Detta innebär att
resultatenheterna tar i anspråk 0,1 mnkr av fonderade medel från 2012.
Efter resultatdispositioner visar nämnden ett överskott om
9,4 mnkr.
Nämnd och förvaltningsadministration
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr

Budget 2013

AvvikelseBokslut
2013

Bokslut 2013

Avvikelse Prognos T2/2013

Intäkter

-2,0

-3,1

1,1

0,4

Kostnader

60,0

61,0

-1,0

-0,4
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Mnkr

Budget 2013

Netto

AvvikelseBokslut
2013

Bokslut 2013
58,0

57,9

Avvikelse Prognos T2/2013

0,1

0,0

Nämnd och förvaltningsadministration visar ett mindre överskott om 0,1 mnkr.
Förskoleavdelningen
Målgrupp

De kommunala förskolorna är till för barn i åldern 1-5 år vars vårdnadshavare 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 vårdnadshavare 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.
Övergripande analys

Måluppfyllelsen 2013 är hög och generellt har kvaliteten ökat
i verksamheten. Hammarby Sjöstads förskolor och Förskoleavdelningens stab vann i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det bekräftar att vi har verksamheter som systematiskt arbetar med kvalitetsarbetet för att åstadkomma största möjliga nytta för brukarna, ”vilket också
gäller de små brukarna, förskolebarnen” enligt omdömet. Resultaten
i förskoleundersökningen och medarbetarnas bedömningar visar att vårdnadshavarna är nöjda
och att barnen visar grundläggande förmågor. Intentionerna i läroplanen uppfylls
i tillräcklig omfattning enligt medarbetarnas självskattning.
Det finns materiella resurser för att nå syftet med verksamheten. Lokalerna är anpassade för
sitt ändamål med utrymme för lek och lärande. Barnen har möjlighet att uttrycka sina åsikter
och de vuxna lyssnar på dem. Miljön i förskolan planeras utifrån sådant som barnen gett uttryck för och är intresserade av. Det finns förskollärare i den utsträckning som krävs för att
följa upp och analysera verksamheten så att det blir möjligt att utvärdera förskolans arbete
med barnens utveckling och lärande.
Det systematiska arbetet med kompetensutveckling av både förskollärare och barnskötare
stärker medarbetarnas kunskap om barns lärandeprocesser och bidrar till hög måluppfyllelse.
Exempel på kompetensutveckling som genomförts är Stockholms universitets utbildning för
handledare för studenter i lärarutbildningarna (VFU). I kursen behandlas teorier om lärande
och aktuell didaktisk forskning. Handledarnas kunskap kommer alla medarbetare tillgodo.
Andra exempel är en föreläsning om kvalitetsutveckling
i förskolan och att medarbetarna har delat med sig av goda arbetssätt om barns lärandeprocesser på vårens pedagogiska vecka[1].
Ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs som består i planering, uppföljning och utveckling av
förskoleverksamheten. Som stöd har medarbetarna olika verktyg som till exempel GUF (gemensam utveckling av de kommunala förskolorna på Södermalm) och stadens kvalitetsindikatorer. Under 2013 har fokus varit på att fortsätta implementera och säkerställa att metoderna
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används av alla medarbetare.
I 2012 års förskoleundersökning framkom att förskolorna behöver bli bättre på att kommunicera med vårdnadshavarna. Förskolorna har under 2013 utvecklat sin kommunikation till
vårdnadshavarna. Detta har skett genom att standardisera och säkerställa kvaliteten på informationsbreven, som till exempel vecko- eller månadsbrev. Därutöver har medarbetarnas
IT- och mediakompetens ökat genom att utbilda fler handledare genom Skolverkets webbaserade utbildning i praktisk IT- och mediekompetens, PIM. Satsningen fortsätter 2014.
Förvaltningen har under året fortsatt att stärka en hälsofrämjande miljö i förskolan. I syfte att
främja bra matvanor har bland annat medarbetare i köken fått kompetensutveckling. Andelen
ekologisk mat ökar och under 2013 uppgår andelen till 29,6 %. Ett förskolekök har hittills
upprustats. Tio förskolegårdar har inventerats för att kvalitetssäkra en hälsofrämjande utemiljö. En kvalitetsplan ska tas fram och fler förskolegårdar inventeras under 2014. Satsningen
på att främja barns välbefinnande fortsätter 2014.
Andelen förskollärare har minskat de senaste åren. En bakomliggande orsak har varit den
stora utbyggnaden av förskoleplatser inom stadsdelsområdet och i staden samt brist på förskollärare. Förvaltningen arbetar med olika metoder för att rekrytera förskollärare. Arbetet har
under året intensifierats genom att förvaltningen deltagit på Stockholms stads rekryteringsdagar i Kulturhuset. Södermalms förskolor har marknadsförts genom ett utökat samarbete med
främst Stockholms universitet. Förskolorna tar emot många lärarstudenter, vilket är ett sätt att
knyta blivande förskollärare till Södermalm. Satsningen på att öka andelen förskollärare fortsätter 2014 bland annat genom att hålla en hög kvalitet
i verksamheterna och satsning på medarbetarnas kompetensutveckling. Förvaltningen ska ta
fram en plan för rekrytering av förskollärare under 2014.
Barnomsorgsgarantin har uppfyllts. 2013 har fyra fristående förskolor anslutit sig till stadens
gemensamma förskolekö vilket innebär att 22 av 81 fristående friskolor ingår. En ny förskola,
Storseglet, har öppnats i Hammarby Sjöstad. Inga nya platser tillkom då den ersatte två befintliga förskolor. Enligt prognoser kommer antalet barn 1-5 år att minska kommande år. För att
möta minskningen ska förvaltningen under 2014 se över lokalbestånd och bemanning för att
anpassa verksamheten till den minskade efterfrågan.
Verksamhetens omfattning och innehåll

Förskoleverksamheten består av 13 förskoleenheter med tillsammans 56 förskolor och fyra
familjedaghem. Under året har en förskoleenhet upphört och förskolorna har integrerats
i övriga enheter. Varje förskoleenhet leds av en förskolechef. Förskolechefen har ansvar även
för barn i behov av särskilt stöd. De beviljas extra resurser av chef för resursenheten och får
stöd av resursenhetens stödenhet, som främst ger konsultativt stöd till förskolans medarbetare.
Vid avläsningen den 31 december 2013 var 3 253 barn inskrivna inklusive familjedaghemmen, en minskning med
79 barn från årsskiftet 2012/2013.
Mellan januari och augusti skickades 3 604 erbjudanden om förskoleplats till vårdnadshavare.
48 % tackade ja till den plats som erbjöds. Resterande har tackat nej av olika skäl, till exempel
att de redan har en förskoleplats och inte vill byta förskola eller att behovet inte är aktuellt för
närvarande.
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[1] Förskolepersonal presenterar goda exempel för varandra.
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2013

AvvikelseBokslut
2013

Bokslut 2013

Avvikelse Prognos T2/2013

Intäkter

-44,4

-49,4

5,0

4,7

Kostnader

465,1

475,3

-10,2

-8,7

Netto

420,7

425,9

-5,2

-4,0

Resultatöver-föring
från 2012

7,7

7,7

Resultatöver-föring
till 2014

-7,7

-3,7

Netto efter resultatdispositioner

-5,2

0,0

För förskoleverksamheten redovisas ett nettounderskott om
5,2 mnkr före resultatdispositioner. Överskottet på intäktssidan beror främst på försäljning av
verksamhet. Underskottet på kostnadssidan beror främst på ökade lokalkostnader och färre
prestationer än beräknat. Förskolorna har inte behövt utnyttja sina resultatfonder.
Antal inskrivna barn
Antal barn

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse

1-3 år

1 480

1 654

174

4-5 år

1 968

1 677

-291

Allmän förskola

2

2

0

Familjedaghem

20

16

-4

3 470

3 349

-121

0

0

0

Totalt antal barn
Barnomsorgsgarantin

Det genomsnittliga antalet inskrivna barn i förskolan under 2013 uppgick till 3 349, vilket
innebär en minskning med
121 barn jämfört med budget (som baseras på inskrivningen
31 mars 2012).
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. Cirka 600 barn och ungdomar åker
på kollo varje år.
Barnkonventionen anger bland annat barnens rätt att leka och leva i en bra miljö. Förvaltningen anser att parklekarna utgör en sådan miljö.
Tre av nämndens fem parklekar drivs på entreprenad av Unga Örnar.
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Övergripande analys

I parklekarna finns roliga, utmanande och spännande aktiviteter och bra saker att göra.
Parklekarna fortsätter att utveckla verksamheten utifrån besökarnas önskemål. Brukarna är
mycket nöjda. Barnen på förskolan skapar själva och tar del av stadens kulturutbud. Ett samarbete med Stockholms stadsbibliotek innebär att varje förskola har ett läsombud. Detta är en
del i arbetet att följa stadens barn- och ungdomskulturplan ”Kultur i ögonhöjd”.
Verksamhetens omfattning och innehåll

Parklekarna besöks av drygt 440 000 personer årligen.
583 barn och ungdomar har åkt på kollo, varav 318 flickor och 265 pojkar. Totalt antal kollodygn var 6 829, vilket i snitt är
12 dygn per barn.
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2013

AvvikelseBokslut
2013

Bokslut 2013

Avvikelse PrognosT2/2013

Intäkter

-1,7

-3,2

1,5

0,1

Kostnader

13,4

13,9

-0,5

1,3

Netto

11,7

10,7

1,0

1,4

Resultatöver-föring
från 2013

0,3

0,3

Resultatöver-föring
till 2014

-0,2

-0,3

Netto efter resultatdispositioner

1,1

1,4

Fritid och kultur för barn visar ett överskott om 1,1 mnkr, huvudsakligen beroende på lägre
utnyttjande av sommarkollo än budget. Jämfört med budget har intäkter och kostnader ökat
med anledning av administrationen av e-tjänst kollo.
Sociala avdelningen
Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri
Målgrupp

Verksamheten vänder sig till personer som behöver stöd och/eller skydd i utsatta livssituationer. Det kan vara barn och ungdomar som riskerar att fara illa i sin hemmiljö och i sin utveckling, ungdomar med riskbeteende eller personer med beroendeproblematik. Verksamheten vänder sig också till personer som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning och som
har behov av stöd och insatser.
Övergripande analys

Avdelningen följer upp om ärenden inom individ- och familjeomsorgen avslutats med gott
resultat. De ärenden som har avslutats enligt planering och individerna bedömts ha fått den
hjälp de behöver har uppnått målet. Andel avslut som uppnått målet är cirka 80 % under året.
Alla enheter har ett gemensamt uppdrag. Det är att skapa de bästa förutsättningar för indivi-
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den att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar och att ha inflytande och vara delaktig i insatsens utformande. Beställare och utförare har under året arbetat med att få en samsyn i processen om mål och uppföljning av den enskildes insatser och att utöka samarbetet
mellan enheterna. En granskning av cirka 325 beställningar och genomförandeplaner inom
alla enheter har visat att kompetensen och samsynen har ökat både för beställare och för utförare.
Inom Barn- och ungdomsenheten görs en mer systematisk uppföljning av de insatser som
barn, ungdomar och deras familjer beviljas. Goda resultat inom skolgång och hälsa är enligt
forskningen viktiga parametrar för en gynnsam utveckling. Totalt 82 barn och ungdomar som
är eller har varit dygnet-runt-placerade har följts upp, varav 44 är pojkar och 38 är flickor.
76 % av flickorna uppnår kunskapsmålen medan endast 48 % av pojkarna gör det. Målet nås
gällande flickorna medan det fortfarande finns mycket att göra för att pojkarna ska lyckas
bättre i skolan. Avdelningen medverkar i ett samarbetsprojekt,”Skolfam”, tillsammans med
Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Allmänna barnhuset och nio andra stadsdelsförvaltningar. Detta projekt ska öka förutsättningarna för familjehemsplacerade barn att lyckas i skolan. Andra kommuner som arbetar på detta sätt har kunnat påvisa att resultaten för
barnen blivit bättre.
Boendefrågan är ett problem för flera av socialtjänstens målgrupper. För att åtgärda detta
måste förvaltningen aktivt hjälpa individerna som saknar bostad att själva hitta lösningar. Insatsen ”Boskola” för målgruppen unga vuxna startades i oktober 2013 och pågår under en
provperiod om tre månader för att därefter följas upp. Under våren kommer en ”Bokurs”
starta för vuxna, med liknande innehåll. Ett aktivt arbete pågår kring hyresskulder och hot om
vräkning för att i största möjliga mån se till att individer har ett varaktigt boende. Under 2013
har tilldelningen av bostäder för personer med funktionsnedsättning, inklusive neuropsykiatri
och psykisk funktionsnedsättning, varit god. 16 nya bostäder har tilldelats stadsdelsförvaltningen. Ett helhetsgrepp kommer att tas runt hela boendefrågan 2014.
Under 2012 inleddes ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna Södermalm och Kungsholmen och Ersta Sköndal högskola i form av ett projekt kallat FIRE- Förutsättningar för Implementering av Evidensbaserad praktik i Stockholm stads socialtjänst. Projektet leds av professor Lars Oscarsson, Ersta Sköndal Högskola. I projektet deltar en metodutvecklare från
respektive stadsdelsförvaltning.
Syftet med projektet är att stödja och fungera som kunskapsinhämtare för socialförvaltningens
uppdrag att ta fram en implementeringsstrategi för evidensbaserad praktik (EBP) och resultatbaserad styrning (RBS) i stadens socialtjänst. Detta övergripande syfte har tre delsyften:




Att studera vilka organisatoriska förutsättningar som är centrala för att medarbetarna
ska kunna bedriva ett evidensbaserat arbete och tillämpa resultatbaserad styrning i utvecklingen av verksamheten.
Att studera hur införandet och tillämpningen av EBP och RBS påverkar klientarbetet.
Att studera hur relationen mellan medarbetare, förvaltnings-/verksamhetsledning och
politiker påverkas av införandet och tillämpningen av EBP och RBS.

Projektet har under 2013 genom en litteraturstudie identifierat ett antal generella nyckelfaktorer på olika nivåer och har konstruerat en modell som illustrerar de faktorer som identifie-
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rats, samt relationen dem emellan. Modellen används som en utgångspunkt för de datainsamlingar och analyser av data som pågår i form av enkäter och fokusgrupper under 2013 och
2014. I förlängningen har modellen också potential att användas som ett underlag för andra
förvaltningar och verksamheter som står inför att implementera evidensbaserad praktik och
resultatbaserad styrning. Förutom arbetet med att uppfylla projektets syfte finns även ett uppdrag att sprida den kunskap som genereras. Spridningen skall ske både internt inom den egna
förvaltningen och till andra förvaltningar
i staden samt externt till andra kommuner och organisationer.
Verksamhetens omfattning och innehåll

Verksamheterna för barn och unga omfattade i december 2013 cirka 600 barnfamiljer i behov
av stöd varav cirka 130 är familjer med barn med funktionsnedsättningar och cirka 130 är
ensamkommande flyktingbarn. Under 2013 har familjerätten fastställt ca 1200 faders- och
föräldraskap, genomfört 186 vårdnads-, boende- och umgängesutredningar och genomfört 146
adoptionsutredningar inklusive uppföljning. Verksamheterna för vuxna omfattade cirka 230
personer med beroendeproblematik och cirka 350 personer med socialpsykiatrisk problematik.
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2013

AvvikelseBokslut
2013

Bokslut 2013

Avvikelse PrognosT2/2013

Intäkter

-61,3

-68,4

7,1

6,7

Kostnader

224,6

225,0

-0,4

-8,7

Netto

163,3

156,6

6,7

-2,0

Individ- och familjeomsorg redovisar ett nettoöverskott
om 6,7 mnkr. Överskottet avser främst ökade intäkter från Migrationsverket beroende på
bland annat domar i Högsta förvaltningsdomstolen samt Migrationsverkets praxisändring på
grund av dessa. I jämförelse med T2 blev kostnader för externa köp lägre.
Prestationer
Antal personer

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse

Barn & Ungdom
HVB

6

6

0

Stödboende för ungdomar/barnfamiljer

3

2

-1

2

3

1

15

16

1

10

8

-2

7

9

2

Vuxna & Missbrukare
HVB
Härbärgen
Socialpsykiatri
HVB inkl inackorderingshem
HVB övrigt
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Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Målgrupp

Verksamheten vänder sig till personer med funktionsnedsättning som har behov av stöd och
insatser.
Övergripande analys

Alla enheter har ett gemensamt uppdrag. Det är att skapa de bästa förutsättningar för individen att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar och att ha inflytande och vara delaktig i insatsens utformande. Beställare och utförare har under året arbetat med att få en samsyn i processen om mål och uppföljning av den enskildes insatser och att utöka samarbetet
mellan enheterna. En granskning av cirka 325 beställningar och genomförandeplaner inom
alla enheter har visat att kompetensen och samsynen har ökat både för beställare och för utförare.
Många av de indikatorer som ska ge vägledning i hur väl verksamhetsområdet fungerar och
svarar upp mot förväntningar, bygger på resultat från stadens brukarundersökningar. Svarsfrekvensen har hittills varit låg över hela staden. Verksamheterna arbetar för att svarsfrekvensen ska komma till en nivå där resultaten blir meningsfulla för vidare utveckling. Södermalms
stadsdelsförvaltning hade år 2013 en av stadens högre svarsfrekvenser. Stadsdelsförvaltningen
har även tillsammans med Rådet för funktionshinderfrågor påbörjat ett arbete att skapa fler
indikatorer som kan visa om brukarnas självständighet ökar och insatserna gör skillnad.
Av de tio indikatorer som är baserade på svaren från brukarundersökningarna har Södermalms
stadsdelsförvaltning resultat som ligger över Stockholms stads snitt i fem av dem. På tre indikatorer har Södermalms stadsdelsförvaltning samma resultat som Stockholms stads snitt och
på två indikatorer är resultaten knappt under snittet. Kommunfullmäktiges målvärden på dessa
indikatorer är i flertalet fall satta efter en enskild stadsdelsförvaltnings högsta resultat.
Verksamhetens omfattning och innehåll

Antalet personer med biståndsbeslut om insatser omfattade i december 2013 cirka 700 vuxna.
Av de vuxna hade cirka 220 personer daglig verksamhet och cirka 150 personer bostad med
särskild service.
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2013

AvvikelseBokslut
2013

Bokslut 2013

Avvikelse PrognosT2/2013

Intäkter

-37,7

-39,1

1,4

1,3

Kostnader

422,6

416,6

6,0

2,7

Netto

384,9

377,5

7,4

4,0

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett överskott om 7,4 mnkr.
Överskottet beror främst på minskade kostnader för boende.
Jämfört med tertialrapport 2 har kostnaderna för externa köp minskat. Fler brukare har fått
personlig assistans enligt LASS vilket innebär att kostnadsansvaret övergår till Försäkringskassan.

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 13 (73)

Insatser enligt SoL och LSS för funktionshindrade
Antal personer

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse

Hemtjänst, boendestöd

267

282

15

Personlig assistans
LASS

155

158

3

Barn- och vuxenboende

259

249

-10

Daglig verksamhet

234

239

5

Antalet personer med behov av barn- och vuxenboende minskar. Övriga insatser ökar.
För de flesta prestationer har nämnden erhållit budget-justeringar.
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder
Målgrupp

Verksamheten vänder sig till personer som helt eller delvis saknar egen försörjning.
Övergripande analys

Under verksamhetsåret 2013 fokuserade enheten sitt arbete på att stödja personer till egen
försörjning, få ett enhetligt arbetssätt samt kvalitetssäkra utbetalningar av ekonomiskt bistånd.
Uppföljningar av individärenden, dokumentation, arbete med sjukskrivna utan sjukpenning
och personer med sociala och medicinska skäl som försörjningshinder hade en central roll i
enhetens arbete under år 2013.
Antal biståndsberoende hushåll minskade och fler personer blev självförsörjande. I januari
beviljades ekonomiskt bistånd till 709 hushåll och i december till 670 hushåll.
Resultatet för målgruppen med socialmedicinska skäl som försörjningshinder visar att 43 %
av personer med detta försörjningshinder har uppnått målet, det vill säga kommit närmare
egen försörjning. Enheten har aktivt arbetat med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Södermalm har en arbetsträning i egen regi, Servicegruppen, där personer förbereds
inför nästa steg, det vill säga till insatser från stadens Jobbtorg. Servicegruppen har ett tydligt
rehab-flöde där arbetsträning är ingången. Från januari till december 2013 har 67 personer
med socialmedicinska försörjningshinder fått gå vidare antingen till Jobbtorg, OSA (offentligt
skyddat arbete), fått sjukersättning eller blivit sjukskrivna.
Stort fokus har även lagts på att följa upp och analysera enhetens interna organisation. Analysen gjordes utifrån enhetens uppdrag och mål samt brukarens behov. Detta har lett till en
förändrad struktur i enhetens mottagning. Syftet med förändringen var att öka tillgängligheten, ge brukarna rätt information samt öka rättsäkerheten. Väntetiden till nybesök har varierat
från tre till sju dagar.
Verksamhetens omfattning och innehåll

I november 2013 hade 684 hushåll ekonomiskt bistånd. Under januari till november har i genomsnitt 697 hushåll/månad haft ekonomiskt bistånd. Kostnaden för biståndet uppgår
i genomsnitt till 5 331 mnkr/månad vilket motsvarar cirka 7634 kronor per hushåll och månad.
Ekonomiska förutsättningar
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Mnkr, netto

Budget 2013

AvvikelseBokslut
2013

Bokslut 2013

Avvikelse PrognosT2/2013

Intäkter

-11,9

-12,9

1,0

0,0

Kostnader

103,1

105,5

-2,4

-1,4

91,2

92,6

-1,4

-1,4

Netto

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder redovisas ett nettounderskott om 1,4
mnkr. Underskottet beror på att antalet bidragshushåll har blivit högre än budgeterat och att
59 ungdomar utöver tilldelade budgetmedel fick sommarjobb. Intäktsökningen beror på högre
återbetalningskrav av försörjningsstöd.
Antal bidragshushåll
Antal personer

Budget 2013

Bidragshushåll

Bokslut 2013
690

Avvikelse
695

5

Antal bidragshushåll blev högre än budgeterat och står i paritet med det ekonomiska utfallet.
Placeringar i arbetsmarknadsåtgärder
Antal personer
OSA

Budget 2013

Bokslut 2013
40

Avvikelse
38

-2

Antalet personer i Offentligt skyddat arbete följer i stort budget.
Fritid för alla
Målgrupp

Verksamheten vänder sig till unga mellan 13-20 år. Uppdraget för verksamheterna är att erbjuda fritidsverksamhet för ungdomar i stadsdelsområdet.
Övergripande analys

Inom fritidsverksamheten, som utgörs av fyra verksamheter varav två i förvaltningens regi,
har forumet "Samverkan fritid" bildats. De ansvariga i respektive verksamhet samt biträdande
enhetschef för Preventionsgruppen i Södermalms utförarenhet medverkar. Syftet är att öka
samsyn och samverkan. En av uppgifterna har varit att utveckla den brukarenkät som användes 2011. Enkäten har arbetats om och omfattar nu både trygghet och delaktighet. Under bearbetningen av vårens resultat har det visat sig att vissa frågor är otydliga för ungdomarna.
Samma enkät har använts under hösten. Enkäten har även delats ut på de hemgårdar som erhåller föreningsbidrag för ungdomsverksamhet. Inför 2014 planeras att bjuda in en referensgrupp bestående av ungdomar från de olika verksamheterna för att göra enkäten tydligare och
lättare att besvara. Forumet ”Samverkan fritid” har utarbetat ett gemensamt policydokument.
Målet är att det ska leda till att ungdomarna får samma bemötande och att samma regler gäller
i alla fritidsverksamheter inom Södermalms stadsdelsområde. Detta bör leda till ökad trygghet
och i viss mån ökad rörlighet mellan de olika verksamheterna.
På Duvnäsgatans fritidsgård finns en fritidsverksamhet, Onsdagsgruppen, för pojkar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Deltagandet förutsätter biståndsbedömning. En öppen
grupp för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Fryshuset startades hösten
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2013. Samverkansvinster kan göras i form av gemensam handledning och kompetensutveckling. En ytterligare vinst är att medarbetarnas kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar vilket kommer den övriga verksamheten till del. Detta bör i sin tur öka tillgängligheten och förbättra bemötandet för de ungdomar som väljer att delta i ordinarie verksamhet
och som har funktionsnedsättningar.
Verksamhetens omfattning och innehåll

Fritidsgården Duvnäsgatan har i genomsnitt 275 besök per vecka under 40 veckor per år. Fritidsgården erbjuder även en biståndsbedömd verksamhet för pojkar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar under 41 veckor per år. 10 pojkar deltar i gruppen. Under 3 veckor
sommaren 2013 arrangerades badbussverksamhet.
Träffpunkt Björnsan har öppet 45 veckor per år, 12 timmar per vecka. Den har cirka 30 besök
per vecka. Besöksantalet kan variera mellan 5 och 25 besök per kväll.
Maria ungdomsklubb (MUK) har i genomsnitt 113 besök per vecka och besöksantalet har
ökat under andra halvan av 2013. Verksamheten har satsat på att nå flera ungdomar genom att
rikta sig speciellt till de yngre deltagarna och genom att erbjuda speciella ”event” på fredagskvällar.
FrysChillet ligger kvar på cirka 50 besök per vecka och har öppet 3 kvällar i veckan, totalt 16
timmar. Förutom detta har verksamheten utökats genom att erbjuda en öppen (icke biståndsbedömd) verksamhet för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en gång per
vecka, 4 timmar varje gång.
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2013

AvvikelseBokslut
2013

Bokslut 2013

Avvikelse PrognosT2/2013

Intäkter

0,0

-0,3

0,3

0,0

Kostnader

7,6

7,6

0,0

-0,4

Netto

7,6

7,3

0,3

-0,4

För fritid och kultur för ungdomar redovisas ett överskott om 0,3 mnkr.
Äldreomsorg

Målgrupp
Äldreomsorgen vänder sig i första hand till de södermalmsbor som fyllt 65 år och som behöver stöd eller hjälp i sin vardag. Vård- och omsorgsboende ges även till äldre från andra
stadsdelsområden och kommuner som har valt verksamhet inom Södermalms stadsdelsområde. Anhöriga som vårdar en närstående i hemmet ska också vid behov ges stöd och hjälp,
till exempel i form av avlastning och växelvård.
En stor del av verksamheten är reglerad i första hand utifrån socialtjänstlagen, hälso- och
sjukvårdslagen samt patientsäkerhetslagen. Lagarna kompletteras med styrdokument och riktlinjer av olika slag.
Övergripande analys
Målet att ha en budget i balans har uppfyllts helt. Måluppfyllelsen avseende verksamhetens
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kvalitet mäts på två olika sätt, dels genom stadens årliga brukarundersökning, dels genom
individuppföljningar som görs av biståndshandläggarna. Resultaten från individuppföljningarna är mycket positiva. Däremot ligger resultaten från stadens brukarundersökning någon
procent lägre än kommunfullmäktiges och nämndens årsmål på flera frågeområden. Mot bakgrund av detta bedömer förvaltningen att nämndens mål för verksamhetsområdet uppfylls
delvis. Förvaltningen kommer att använda kvalitetsindikatorernas resultat i samband med det
fortsatta utvecklingsarbetet med verksamhetsuppföljningarna.
Individuppföljningar
De intervjufrågor som ställs till de äldre upplevs som svåra att och besvara. Beställarenheten
har utvecklat arbetet med individuppföljningarna för att mäta effekten av och kvaliteten
i beviljade insatser. Inför verksamhetsplan 2014 har en del av frågorna omformulerats.
Från utvecklingsprojekt till verksamhetsutveckling
Från och med 2013 inrättades äldreomsorgens utvecklingsgrupp, som är en förlängning på de
projekt som tidigare finansierade med medel från Socialstyrelsen. För att höja kvaliteten inom
äldreomsorgen medverkar utvecklingsgruppen till metodutveckling, nytänkande och förändring i ett långsiktigt perspektiv.
Under året har utvecklingsgruppen varit delaktiga
i igångsättandet av Nytorgsgårdens och Kulltorps korttidsboenden. Exempelvis har utvecklingsgruppen haft ansvar för introduktion för medarbetarna och för att skapa
en funktionell boendemiljö.
Verksamheterna i egen regi inom äldreomsorgen har lämnat beställningar på uppdrag till utvecklingsgruppen. Uppdragen omfattning har varierat. De har bland annat handlat om utbildning, praktisk handledning och hjälp att hitta nya arbetsmetoder för att utveckla arbetssätt som
svarar mot de äldres behov. Mer omfattande projekt har varit utbildning
i social dokumentation, utbildning i kost och måltider, livsmedelshantering och handledning i
bemötandefrågor. Andra återkommande insatser under året har varit matskola för äldre, besök
av terapihundsekipage och anhörigstöd. Inom hemtjänsten har en ny demensgrupp bildats.
Gruppen har utvecklat ett strukturerat arbetssätt och har specialkompetens
i bemötande av kunder med demenssjukdom.
Under året har också ett antal punktinsatser genomförts, allt från att ha uppmärksammat
världsdagen om våld och övergrepp mot äldre till att anordna dukningstävlingar på vårdUtvecklingsråd
Under året har äldreomsorgen haft två nätverksmöten med entreprenörer och utförare i egenregi. Syftet har varit att genom erfarenhetsutbyten främja utvecklingen av kvaliteten inom
äldreomsorgen. Mötesformen kommer att fortsätta under 2014.
Spetskompetens inom demensvård
I syfte att få tillgång till spetskompetens inom demensvård har en undersköterska vid Kulltorps vård- och omsorgsboende påbörjat en utbildning till Silviasyster och som beräknas vara
klar 2015.
Anhörigstöd och korttidsvård
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Under första halvåret har omstruktureringar skett inom stadsdelsnämndens korttidsvård.
Hornstulls korttidsboende har avvecklats samtidigt som två nya moderna korttidsboenden har
startat vid Nytorgsgårdens- och Kulltorps vård- och omsorgsboenden. Pensionat Nytorget har
en inriktning på avlastning och växelvård för personer med demenssjukdom. Korttidsboendets
placering på Nytorgsgården ger förutsättningar för samverkan med Nytorgsträffen som finns
i samma fastighet. Denna samverkan kommer att utvecklas vidare för att bli ett centrum för
anhörigstöd. Kulltorps korttidsboende består av två separata enheter, en för personer med
somatisk sjukdom och en för personer med demenssjukdom.
Förändringar inom Hornstulls servicehus NYTT!!
Nämnden fattade beslut i oktober 2012 att omstrukturera Hornstulls servicehuset på grund av
renoveringsbehov av fastigheten. Under 2013 har omstruktureringen slutförts och samtliga
boende med adress Lignagatan har fått en lägenhet i fastigheten med adress Hornsgatan. Genom tydlig och återkommande information, fokus på den som flyttar och hur hon eller han vill
ha det och tydlig information till medarbetarna har omstruktureringen genomförts utan synpunkter från de äldre eller deras anhöriga. Andelen lägenheter har totalt minskat med 36 %
det vill säga från 148 till 88.
Åtgärder inom hemtjänst i egen regi
Åtgärder har genomförts för att Södertjänst ska bli ett väl fungerande och självklart alternativ
till hemtjänst i enskild regi. Verksamheten har renodlat sin kärnverksamhet och avvecklat alla
uppdrag som inte reglerats inom stadens kundvalsmodell för hemtjänst, avlösarservice och
ledsagning. Sedan oktober 2013 utför inte enheten insatser till barn under 18 år, till kunder
boende i andra stadsdelsområden eller till kunder med endast personlig assistans.
Enhetens budget är inte i balans. En orsak till detta är att kundunderlaget har minskat under
året. För att minska underskottet har Södertjänst arbetat med att anpassa bemanningen till
beställda timmar, arbetat för att minska sjukfrånvaron och förbättrat logistiken för hembesöken
i stadsdelsområdet. För att öka kundunderlaget har enheten arbetet med att öka kvaliteten och
marknadsfört sig genom att annonsera i lokaltidningen.
Arbetsgrupper med inriktning mot demenssjukdom har startats. Medel har tillskjutits från
äldreförvaltningen. Under hösten har enheten fått stöd av förvaltningens utvecklingsgrupp
med att skapa en hållbar modell för reflektionsmöten och ta fram föreläsningar i syfte att inspirera och kompetensutveckla arbetsgrupperna.
Utvecklingsgruppen har också påbörjat ett arbete med att ge medarbetarna stöd i att dokumentera. Detta arbete fortsätter under 2014.
Samarbete MAS och MAR, innerstaden
I början av året inleddes en regionsamverkan mellan medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) inom Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Samarbetet leds av en
styrgrupp som består av avdelningscheferna för äldreomsorgen inom berörda förvaltningar.
Styrgruppen och MAS-gruppen träffas två ggr/halvår. Ett resultat av samverkan är bland annat gemensamma regler och ett annat är gemensamma möten med entreprenörerna.
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har regionaliserats och utgår från Kungshol-
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mens stadsdelsförvaltning. Konsultationerna i rehabiliteringsfrågor fördelas jämnt mellan förvaltningarna i innerstaden.
Regionalisering av heminstruktörer, innerstaden
För att få ett ökat samarbete kring personer som är 20 år och äldre med syn- och/eller hörselskador har en regionalisering av heminstruktörerna inom innerstaden genomförts. Från och
med 1 juli är de organiserade under Hornstulls servicehus och en översyn av arbetssättet är
påbörjad.
Våld i nära relationer
Nämnden fattade beslut i januari 2013 för hur förvaltningen ska bedriva det interna arbete
med våld i nära relationer och hur samverkan med andra aktörer ska ske. Syftet med handlingsplanen är att förvaltningen ska fullgöra sina skyldigheter enligt socialtjänstlagens brottsofferparagraf (5 kap 11 § SoL) och att förvaltningens insatser ska vara av god kvalitet.
Äldreomsorgen har under året samverkat med sociala avdelningen och lokala brottsförebyggande rådet kring våld
i nära relationer. Detta arbete kommer att fortsätta.
Resursbibliotek - Tellus
Utifrån goda exempel från en förstudie om samarbete mellan bibliotek och äldreomsorg har
ett treårigt samverkansprojekt startat mellan Stockholms stadsbibliotek och Södermalms
stadsdelsförvaltning.
Verksamhetens omfattning och innehåll
Vid ingången av 2013 var 19 788 södermalmsbor 65 år och äldre och av dessa beräknades
3 435 personer få någon form av insats från äldreomsorgen. I slutet av 2013 var det faktiska
antalet personer 20 010, det vill säga 222 fler än vid ingången av året. Av dessa erhöll 3 439
någon form av insats från äldreomsorgen. I slutet av december 2013 var antalet personer med
beslut om vård- och omsorgsboende 775. Antalet personer med hemtjänstinsatser (inklusive
servicehus) under motsvarande period var 2 137. Trots att andelen äldre över 80 år minskar
visar utvecklingen på en ökning av behovet av vård- och omsorgsboende. Befolkningsutvecklingen, med en kraftigt ökande andel yngre pensionärer, talar för en marginell ökning av
hemtjänsttimmar. 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.
Verksamhetsuppföljning
Verksamhetsuppföljningar genomförs årligen inom äldreomsorgens samtliga verksamheter.
Dessa presenteras för nämnden i samband med tertialrapport 1, tertialrapport 2 och
i verksamhetsberättelsen.
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2013
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Mnkr, netto

Budget 2013

Intäkter
Kostnader
Netto

AvvikelseBokslut
2013

Bokslut 2013

Avvikelse PrognosT2/2013

-174,6

-174,1

-0,5

8,4

1 035,0

1 034,2

0,8

-5,4

860,4

860,1

0,3

3,0

Äldreomsorgen visar ett nettoöverskott om 0,3 mnkr. Kostnaderna för vård- och omsorgsboende har ökat under året, men täcks upp av minskade kostnader för hemtjänst. Differensen
från prognosen i Tertialrapport 2 beror på minskad försäljning av platser.
Insatser enligt SoL för äldre
Antal personer

Budget 2013

Hemtjänst i ordinärt boende

Bokslut 2013

Avvikelse

2 014

1 998

-16

Hemtjänst i servicehus

125

139

14

Vård- och omsorgsboende

740

775

35

20

16

-4

185

194

9

varav korttids
Dagverksamhet

För hemtjänstens prestationer redovisas ett lägre behov, både när det gäller beställda timmar
och antalet personer, jämfört med den planerade nivån i verksamhetsplanen. Inom vård- och
omsorgsboende är prestationerna högre än budget. Prestationerna står i paritet med den ekonomiska prognosen.
Procentuell fördelning av omsorgsnivåer inom vård- och omsorgsboende
Nivå

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse

Nivå 1

12,6 %

10,6 %

-2 %

Nivå 2

69,2 %

72,8 %

3,6 %

Nivå 3

18,2 %

16,6 %

-1,6 %

Ersättning till utförare inom kundvalssystemet bygger på en fast ersättning i tre nivåer. Andelen personer som bedömts
i nivå 1 och 3 har minskat medan andelen i nivå 2 har ökat jämfört med budget. Nivåförändringarna jämfört med budget motsvarar en kostnadsökning om 1,6 mnkr.
Stadsmiljöverksamhet
Målgrupp

Verksamhetsområdet vänder sig till alla medborgare och övriga som besöker Södermalms
stadsdelsområde.
Övergripande analys

Under 2013 har renhållningen av stadsdelsområdets parker stått i fokus. Genom att extra städinsatser utöver avtalen genomförts på välbesökta platser under sommarperioden och kring jul-

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 20 (73)

och nyårshelgerna, har en god renhållningsstandard upprätthållits även då mycket folk rört sig
ute. Det positiva resultatet i årets medborgarundersökning i stadsmiljöfrågor har bekräftat att
den utökade renhållningen och trygghetsarbetet gett önskat resultat.
Det fortsatta arbetet med att genomföra framtagna underhållsplaner för det västra stadsdelsområdets parker har inneburit att kvaliteten och säkerheten i parkerna förbättrats. Underhållsåtgärderna bidrar också till att förhindra kapitalförstöring av de värden som parkerna innehåller.
Arbetet med att samordna det brottsförebyggande arbetet med polis, skola, fastighetsägare och
andra relevanta aktörer har genomförts under året. Genom intensifierad städning och polisens
närvaro i Tantolunden och i Drakenbergsparken har trivseln ökat och ordningsstörningarna
minskat under sommaren.
Verksamhetens omfattning och innehåll

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.
Södermalms brottsförebyggande arbete bedrivs genom Söderandan som består av omkring
1 200 lokala föreningar, affärer, restauranger, samfund och myndigheter inom stadsdelsområdet.
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2013

AvvikelseBokslut
2013

Bokslut 2013

Avvikelse PrognosT2/2013

Intäkter

-0,7

-0,7

0,0

0,0

Kostnader

31,8

31,6

0,2

0,0

Netto

31,1

30,9

0,2

0,0

Stadsmiljöverksamheten redovisar ett mindre överskott om 0,2 mnkr.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för
boende, företagande och besök
Uppfylls helt
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i
norra Europa
Uppfylls helt
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål och indikatorer
samt genomförda aktiviteter.
Indikator

Andel upphandlad verksamhet i konkurrens

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

42,97 %

41,52 %

36 %

36 %

2013

Nämndmål:
Nämndens verksamheter är attraktiva för anbudsgivare
Uppfylls helt
Beskrivning

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.
Kommentar

Upphandling sker i konkurrens för att den enskilde ska ges möjlighet till ökad valfrihet. Andelen upphandlad verksamhet uppgår till cirka 43 %.
I juni fattade nämnden beslut om att förlänga avtalet med Frösunda Omsorg AB för drift av
personlig assistans till och med 2016-04-30. Även avtalet med Tellus fritidscenter AB för
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drift av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus förlängdes med ett år till 2014-12-31.
Avtalet med Attendo LSS AB avseende driften av Tantolundens och Zinkensdamms dagliga
verksamheter gäller till och med 2014-03-31. Attendo har inte förlängt avtalet vilket innebär
att driften återgår i kommunal regi från och med 1 april 2014.
Överprövningen av beslutet avseende den centrala entreprenadupphandlingen av vård- och
omsorgsboenden år 2011 angående Katarinagårdens vård- och omsorgsboende har avslutats.
Diskussioner om förlikning pågår mellan staden och Attendo Care AB .
Efter en rad allvarliga händelser och för att säkra att äldre får den hjälp de behöver och har
rätt till nattetid avbröts samarbetet med Omsorgshuset AB. Verksamheten bedrivs sedan 14
januari 2014 i kommunal regi.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande
Uppfylls helt
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål och indikatorer
samt genomförda aktiviteter.
Indikator

Antal praktikplatser som
kan tillhandahållas för de
aspiranter som Jobbtorg
Stockholm kan matcha

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

50 st

Årsmål

KF:s årsmål

Period

50 st

1600 st

VB 2013

Kommentar
Totalt har 24 aspiranter nyttjat förvaltningens 50 praktikplatser under 2013.
Andel barn som lever i
familjer som är beroende av
ekonomiskt bistånd

0,76 %

0,8 %

0,8 %

4,4 %

VB 2013

Andel personer beroende
av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen

0,69 %

0,72 %

0,6 %

2,3 %

VB 2013

Kommentar
Andelen vuxna personer som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen minskade från
0,7 % till 0,69 % under året. Årsmålet om 0,6 % uppnåddes inte. Nämndes årsmål är högre satt än kommunfullmäktiges. Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål fullt ut.
Andel vuxna som har ett
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med
samtliga vuxna invånare

0,53 %

0,56 %

0,5 %

1,4 %

VB 2013

Kommentar
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Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

Andelen vuxna personer som är beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare i stadsdelsområdet har minskat från 0,54 % till 0,53 % under året. Årsmålet om 0,5 % uppnåddes inte. Nämndes
årsmål är högre satt än kommunfullmäktiges. Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål fullt ut.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och
socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är
långvarit beroende av
ekonomiskt bistånd och
därmed står långt ifrån
arbetsmarknaden. Detta
för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka
insatser som leder till självförsörjning

2013-01-01

2013-12-31

I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och
socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som
söker ekonomiskt bistånd.
Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma
vilka insatser som leder till
självförsörjning

2013-01-01

2013-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Individen klarar sin egen försörjning
Uppfylls helt
Beskrivning

Individer som söker ekonomiskt bistånd på grund av socialmedicinska skäl eller som saknar
sjukpenning får rätt insats för att uppnå egen försörjning.
Kommentar

Förvaltningen redovisar väldigt goda resultat i förhållande till kommunfullmäktiges årsmål
inom samtliga områden. Ett aktivt och motiverande arbete med tydliga handlingsplaner genererar att fler får möjligheten till att arbeta, studera eller få praktik. Antal hushåll har minska
succesivt under 2013.
Indikator

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period
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Indikator

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

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

47 %

46 %

50 %

KF:s årsmål

Period
VB 2013

Kommentar
Nästan hälften har kommit närmre egen försörjning. Under senaste halvåret har gruppen prioriterats och gett
gott resultat i jämförelse med tertial 2 (18 %).
Andel 18-25 åringar som
uppbär försörjningsstöd på
grund av sjukskrivning utan
sjukpenning och som kommit ut i egen försörjning eller
närmare arbetsmarknaden

50 %

18,18 %

50 %

VB 2013

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

44 %

24 %

10 %

VB 2013

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

16 %

31 %

20 %

VB 2013

Kommentar
Under januari-december 2013 har 24 nya sjukskrivna utan sjukpenning tillkommit. Totalt har 148 personer med
detta försörjningshinder fått ekonomiskt bistånd till sin försörjning och 24 av dess har kommit närmare egen
försörjning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Uppfylls helt
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål och indikatorer
samt genomförda aktiviteter.
Indikator

Andel dubbdäck
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Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

0%

0%

0%

KF:s årsmål
tas fram av
nämnden/styrels

Period
2013

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 25 (73)

Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

en
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter
Andel elbilar
Andel miljöbilar i stadens
bilflotta

Andel miljöbränslen i
stadens miljöbilar

25,41 %

16 %

15 %

VB 2013

10 %

8,33 %

8%

6%

2013

100 %

100 %

100 %

100%

Verksamhetsberättelse
2013

61,16 %

75,35 %

85 %

tas fram av
nämnden/
styrelsen

VB 2013

Kommentar
Andelen tankat miljöbränsle har minskat i jämförelse med årsredovisningen 2012. Orsaken är att flera av förvaltningens tjänstebilar kör kortare sträckor vilket innebär att dessa fordon måste tankas med en större andel
bensin. Dessutom har en av förvaltningens gasbilar inte kunnat tankas med fordonsgas i önskad utsträckning.
Utvecklingen av andelen tankat miljöbränsle har dock ökat i jämförelse med tertial 2 då andelen endast uppgick till 47,78 %.
Elanvändning per
kvadratmeter
Mängden matavfall som
stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling

45 kwh/kvm

54 kwh/kvm

23,8 %

48
kwh/kvm

34 kWh

2013

25 %

öka

2013

Kommentar
Av nämndens 63 verksamheter sorterar 15 verksamheter matavfallet vilket motsvarar en andel på cirka 24 %.
Då insamlingen av matavfallet i kärl inte fungerar tillfredsställande har önskad andel verksamheter som har
matavfallsinsamlingen inte uppnåtts. Förvaltningen kommer i samband med nybyggnad och ombyggnad av
lokaler arbeta för att matavfallet samlas in via tank vilket fungerar bättre än insamling via kärl.

Nämndmål:
Nämndens verksamhet är miljövänlig
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningens verksamheter ska arbeta efter nämndens miljöhandlingsplan som följer stadens
miljöprogram. Miljöhandlingsplanen finns tillgänglig på intranätet och ska vara vägledande i
det dagliga arbetet vid till exempel inköp, avfallshantering och resor i tjänsten.
Kommentar

Förvaltningens verksamheter arbetar efter nämndens miljöhandlingsplan som följer stadens
miljöprogram. Miljöhandlingsplanen är vägledande i det dagliga arbetet vid till exempel inköp, avfallshantering och resor i tjänsten.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Använda stadens upphandlingsguide för miljöanpassade och trafiksäkra
fordon vid avrop av upphandlade transporter och
fordon

2013-01-01

2013-12-31

E85-bilar och fordonsgasbilar ska tankas med det
miljöbränsle de är avsedda
för

2013-01-01

2013-12-31

Enheter som handlar livsmedel ska välja ekologiska
alternativ - riktvärde 16 %
(konteras på 6442)

2012-01-01

2013-12-31

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

2012-01-01

2013-12-31

Erbjuda de som använder
förvaltningens tjänstebilar
kurs i sparsam körning

2013-01-01

2013-12-31

Farligt avfall sorteras och
hämtning beställs från
servicegruppen

2013-01-01

2013-12-31

Fortsatt sätta upp fågelholkar i stadsdelsområdet

2013-01-01

2013-12-31

Följa Södermalms policy
för tjänsteresor och transporter

2013-01-01

2013-12-31

I möjligaste mån ersätta
befintliga tjänstebilar med
elbilar då avtalen går ut

2013-01-01

2013-12-31

I samband med möten och
konferenser är frukt,
kaffe/te och förtäring är
miljömärkta

2013-01-01

2013-12-31

Kontrollera regelbundet att
stadsdelsområdets prioriterade cykelstråk på parkmark är snöröjda och
sandsopade under vinterperioden.

2013-01-01

2013-12-31

Ställa krav vid upphandlingar att varor och tjänster
inte innehåller miljö- och
hälsofarliga ämnen som
beskrivs i stadens miljöprogram för 2012-2015)

2013-01-01

2013-12-31

Ta badvattenprover sju till
åtta gånger per säsong på
strand- och klippbadet på

2013-01-01

2013-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ta fram en naturvårdsplan
och en trädvårdsplan för
Långholmen

2013-01-01

2015-12-31

Utbilda i att använda onlinemöten för att minimera
restider, resekostnader
och onödig miljöpåverkan

2013-01-01

2013-12-31

Avvikelse

Långholmen och på Tanto
strandbad

Kommentar
Användarstöd för utbildning saknas varför aktiviteten inte genomförts under året.
Vidta energisparande
åtgärder för att minska
elförbrukningen med 2 %
jmf med 2012

2012-01-01

2013-12-31

Genomföra fysisk skyddsrond senast 2013-05-31

2013-01-01

2013-05-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm
Uppfylls inte
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden inte bidrar till att kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet ”1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm” uppnås. De 12 beställda
bostäderna med särskild service i kvarteret Tygeln kommer att färdigställas 2015. Stadsdelsnämnden har under 2013 erhållit från Stockholms bostadsförmedling och stiftelser 16 lägenheter som har kommit personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till
godo.
Indikator

Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd
och service till personer med
funktionsnedsättning)

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

0 st

6 st

12 st

KF:s årsmål
tas fram av
nämnden

Period
2013

Kommentar
De 12 beställda bostäderna med särskild service i kvarteret Tygeln kommer att färdigställas 2015. Förseningen
för förvaltningens del beror på att Stockholmshem ändrade sin produktionsplan.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm
Uppfylls helt
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål och indikatorer
samt genomförda aktiviteter.
Nämndmål:
Ungdomar är delaktiga i sin fritid
Uppfylls helt
Beskrivning

Varje fritidsgård/träffpunkt ska ha ett varierat utbud av aktiviteter. Ungdomar kan delta utan
krav på prestation, an-mälningsplikt eller regelbundenhet. På fritidsgården är det en trygg
tillvaro och ett positivt umgängesklimat fritt från mobb-ning och trakasserier. Fritidsgården är
en arena där unga kan stärka sin egen identitet, självkänsla och självförtroende. Verksamheten skapar förutsättningar för ungdomars val av en positiv livsstil och främjar demokratisk träning.
Kommentar

Utveckling har skett kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning där förvaltningen
bland annat har integrerat biståndsbedömda insatser i fritidsverksamheten. Utveckling av fritidsverksamheten och utbudet har ökat under sommarmånaderna genom samarbete med föreningslivet på och runt Södermalms stadsdelsområde.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utarbeta gemensamma
rutiner för att den öppna
fritidsgårdsverksamheten
även ska vara tillgänglig
on-line via nätvandring
(SDN)(Program för delaktighet-mål 7 SDN)

2013-01-01

2013-12-31

Sammanställa utbudet av
fritidsaktiviteter inom innerstadsdelarna där unga
med funktionsnedsättning
kan delta (Program för
delaktighet – mål 7, SDN)

2013-01-01

2013-12-31

Skapa förutsättningar för
att unga med funktionsnedsättning ska kunna ta

2013-01-01

2013-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsförvaltningen
samverkar med föreningslivet kring ungas fritid
(SDN)

2013-01-01

2014-12-31

Kartläggning av fritidsgårdarnas tillgänglighet och
användbarhet (Program för
delaktighet – mål 1, SDN)

2013-01-01

2013-12-31

Skapa meningsfulla aktiviteter under sommarlovet
(badbuss, Fryshusets
Lovely days, Södermalms
scouterna, Heleneborgs
båtklubb)

2013-06-01

2014-08-30

Avvikelse

del av den öppna fritidsverksamheten (Program
för delaktighet – mål 7,
SDN)

Nämndmål:
Barnen i förskolan möter ett varierat kulturutbud
Uppfylls delvis
Beskrivning

Barn inom förskolan möter och visar intresse för kultur genom att skapa med hjälp av olika
uttrycksformer som till exempel bild, sång, musik, dans och drama. Förskolan går tillsammans med barnen på externa kultur¬arrangemang som till exempel teater och museum.
Kommentar

Barn inom förskolan möter ett varierat kulturutbud genom att skapa med olika uttrycksformer
som bild, sång, dans, musik och drama. De besöker externa kulturarrangemang som till exempel att teater och museer. Samarbetet med Stockholms stadsbibliotek och Kulturskolan utvecklar förskolans arbetsprocesser om språkets och litteraturens betydelse för barns utveckling. Ett konkret exempel är ett läsprojekt med Stockholms stadsbibliotek, som innebär att
varje förskola har ett läsombud.
Stockholms stads förskoleundersökning 2013 visar på ett lägre resultat än 2012. Den stora
skillnaden mellan årsmålet (som baseras på 2012 års resultat), resultaten 2012 och 2013 bedömer förvaltningen beror på att frågan löd olika 2013 och 2012. 2013 års fråga har ett tydligare fokus på externa kulturupplevelser än 2012 års fråga.[1] Det behöver inte betyda att förskolorna inte har ett sådant arbete. Barnen ges på förskolan i hög grad möjlighet till eget
skapande med olika uttrycksformer som bild, sång, dans, musik och drama. Däremot besöks
inte teater, konserter med mera i lika stor utsträckning och speciellt inte med de allra minsta
barnen. Förskolorna behöver kommunicera detta tydligare till vårdnadshavarna.
[1] Frågan 2012: Kulturupplevelser och eget skapande ingår som en naturlig del i verksam-
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heten.
Frågan 2013: Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan (t.ex.
besök på teater, konserter, museer, möjligheten att själva uttrycka sig med musik, måla, dansa
m.m.).
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

Andel barn som visar
grundläggande skapande
förmågor

95 %

91 %

91 %

VB 2013

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

61 %

80 %

80 %

VB 2013

Indikator

KF:s årsmål

Period

Nämndmål:
Barn och unga har en rolig och utmanande fritidsverksamhet
Uppfylls helt
Kommentar

Barn och unga har en rolig och utmanande fritidsverksamhet. Brukarundersökningen visar att
besökarna är mycket nöjda med verksamheten. Parklekarna har under året fortsatt att utveckla
verksamheten utifrån besökarnas önskemål för att kunna erbjuda roliga, utmanande och spännande aktiviteter. Upprustningen av parkleken Stora Blecktornsparken, med syfte att öka tillgängligheten, har till stora delar genomförts.
Kvaliteten har ökat jämfört med 2012 års resultat.
Indikator

Andel besökare som
tycker att parkleken är rolig
och utmanande

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

92 %

79 %

77 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Skapa förutsättningar för
att unga med funktionsnedsättning ska kunna ta
del av den öppna fritidsverksamheten (Program
för delaktighet – mål 7,
SDN)

2013-01-01

2013-12-31
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Uppfylls helt
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål och indikatorer
samt genomförda aktiviteter.
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

80 %

72 %

2013

Andelen som upplever
trygghet i den stadsdel där
man bor

79 %

Stockholmarnas nöjdhet
med skötsel av park och
grönområden

67 %

41 %

54 %

62 %

2013

Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA

100 %

100 %

100 %

100 %

2013

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.

2013-01-01

2013-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Stadsdelsområdet är tryggt och har rena och välskötta parker
Uppfylls helt
Kommentar

Förutom den utökade satsningen på extrastädning av parkerna har ett 60-tal feriearbetande
ungdomar under sommarperioden bidragit till renare och prydligare parker. På vissa platser
har också befintliga skräpkorgar ersatts med större. Skräpkorgar av större modell har dessutom placerats ut där nya behov har uppstått.
Ett utökat blomsterprogram med åttiotusen blomsterlökar och fler sommarblommor har bidragit till att försköna stadsdelsområdet under året.
I Hammarby sjöstad har 200 parkbänkar, som varit i mycket dåligt skick, rustats upp. Arbetet
har utförts av servicegruppen, förvaltningens arbetsträningsverksamhet.
Tillgängligheten i parkerna har förbättrats genom anläggning av en vattenlek i Rosenlundsparken, som också kan användas av personer med funktionsnedsättningar. Vidare har områ-
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det kring parkleken i Stora Blecktornsparken tillgänglighets-anpassats genom att marknivåerna jämnats ut och spruckna asfaltsytor renoverats. Under året har också en tillgänglighets-plan
för parkerna på västra Södermalm tagits fram.
Möjligheten att utöva spontanidrott har utvecklats genom att bollplanen vid Sofia skola har
försetts med konstgräs.
En inventering av säkerheten på badplatserna har genomförts och de prioriterade åtgärderna
inför badsäsongen ingår verksamhetsplaneringen för 2014.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Inkludera personer med
funktionsnedsättning i
föreningslivets verksamheter – kartlägga hemgårdarnas tillgänglighet/användbarhet (Program för delaktighet – mål
1, SDN)

2013-01-01

2013-12-31

Byta ut befintliga skräpkorgar mot större på strategiska platser

2013-01-01

2013-12-31

Fortsätta arbetet med att ta
fram underhållsplaner för
parkerna i det östra stadsdelsområdet där åtgärder
för att förbättra tryggheten
inkluderas

2013-01-01

2013-12-31

Genomföra en dialog med
medborgarna i syfte att få
information till fortsatt
utveckling av parkskötseln

2013-01-01

2013-12-31

Genomföra informationsinsatser om tillgänglighet till
företagare och fastighetsägare med stöd av Söderandan (Program för delaktighet – mål 1, SDN)

2013-01-01

2013-12-31

Genomföra insatser för att
minska otryggheten för
personer med funktionsnedsättning (Program för
delaktighet – mål 1, SDN)

2013-01-01

2013-12-31

Genomföra skräpmätningar

2013-01-01

2013-12-31

Genomföra städinsatser
utöver avtalen i de mest
utsatta parkerna

2013-01-01

2013-12-31

Genomföra vårstädningskampanj

2013-01-01

2013-04-28

Identifiera grönområden
som kan förskönas inom

2013-01-01

2013-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

2012-01-01

2013-12-31

Avvikelse

ramen för uppdraget
"Vackra Stockholm"
Ta fram en tillgänglighetsplan för Södermalms parker (Program för delaktighet – mål 1, SDN)

Kommentar
Tillgänglighetsplan för parkerna i det västra stadsdelsområdet har tagits fram.
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KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
Uppfylls helt
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald
Uppfylls helt
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet
inom barnomsorg

66 %

63 %

76 %

76 %

2013

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

67 %

67 %

68 %

68 %

2013

Indikator

Kommentar
Resultatet för daglig verksamhet är 74 %, resultatet för korttidshem är 80 % och resultatet för grupp- och serviceboende är 59 %.
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet
inom äldreomsorg, hemtjänst

90 %

90 %

71 %

71 %

2013

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

84 %

87 %

56 %

56 %

2013

Nämndmål:
Den enskilde har valmöjligheter inom nämndens verksamheter
Uppfylls helt
Kommentar

Det finns flera olika aktörer inom de olika verksamhetsområdena vilket möjliggör valmöjlighet för medborgarna.
De stadsövergripande brukarenkäterna är en del av stadens kvalitetsuppföljning. I enkäterna
mäts bland annat hur brukarna upplever sin möjlighet att välja förskola, hemtjänst med mera.
I resultaten från brukarundersökningarna ingår både kommunala och fristående verksamheter/verksamhet i enskild regi.
Målet uppfylls delvis inom förskolan. Med utgångspunkt från stadens regler försöker förvaltningen erbjuda vårdnadshavarna den av de förskolor de i första hand har valt, eller åtminstone
en av de fem förskolor de har möjlighet att ställa sig i kö till. 76 % av vårdnadshavarna fått ett
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av sina fem förskoleval[1], varav 35 % har fått sitt förstahandsval. Tre procentenheter fler
vårdnadshavare svarar i 2013 års förskoleundersökning att de har fått välja förskola jämfört
med 2012.
Det höga resultatet inom äldreomsorgen visar på att de äldre är väl informerade om möjligheten att välja utförare av hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Inom stöd och service till
personer med funktionsnedsättning uppnås målet delvis då
67 % upplever att de har valmöjlighet. Kommunfullmäktiges mål är 68 %.
[1] I statistiken ingår erbjudande av förskoleplats till både kommunala och fristående förskolor som är med i stadens gemensamma kö.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
Uppfylls helt
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål och indikatorer
samt genomförda aktiviteter.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete

100 %

100 %

100 %

tas fram av
nämnden

2013

Andel förskollärare av
antal anställda

40 %

42 %

42 %

42 %

2013

85 %

2013

Indikator

KF:s årsmål

Period

Kommentar
Förvaltningen kommer under 2014 ta fram en plan för rekrytering av förskollärare.
Andel nöjda föräldrar

83 %

85 %

Kommentar
Drygt åtta av tio vårdnadshavare är nöjda, vilket inte är ett dåligt resultat. Förskolorna analyserar vad resultatet
beror på tillsammans med vårdnadshavarna för att öka nöjdheten.
Antal barn per grupp
Antal förskolebarn per
anställd (årsarbetare)
Personalens bedömning
av "förskolans förmåga att
stödja barns lärande och
utveckling"

13,5
barn/avd.

14,7
barn/avd.

16

16

2013

4,89 st

4,75 st

4,9 st

4,9

2013

3,34

3,82

3,6

3,6

2013

Kommentar
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Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

Bedömningsmaterialet är delvis omgjort 2013 och inte jämförbart med 2012. En förklaring till att årsmålet inte
nås är att personalen är mer självkritiska i sin granskning av verksamheten genom de olika metoder för uppföljning och verksamhetsutveckling som har tagits fram. Personalen har erbjudits kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation, som bidragit till ökad medvetenhet i bedömningen.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2011-01-01

2014-12-31

Stadsdelsnämnderna ska i
samarbete med utbildningsnämnden ta fram
aktiviteter för att säkerställa en välfungerande
övergång från förskola till
förskoleklass.

2013-01-01

2013-12-31

Stadsdelsnämnderna ska
ta fram aktiviteter för att
säkerställa att andelen
förskolelärare ökar.

2013-01-01

2013-12-31

Stadsdelsnämnderna ska
ta fram aktiviteter för att
öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för
att stödja barnens utveckling

2013-01-01

2013-12-31

Stadsdelsnämnderna ska
utveckla arbetet med att
dokumentera och följa upp
förskolebarnens utveckling.

2013-01-01

2013-12-31

Stadsdelsnämnderna ska
utveckla arbetet med matematik och språkutveckling

2013-01-01

2013-12-31

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

2013-01-01

2013-12-31

Stadsdelsnämnderna ska
utveckla arbetet med
språkutveckling i förskolan.

2013-01-01

2013-12-31
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Nämndmål:
Barnen visar grundläggande demokratiska värderingar
Uppfylls helt
Beskrivning

Förskolan uppmuntrar och ger förutsättningar för 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.
Kommentar

Barnen visar grundläggande demokratiska värderingar. De visar ansvar, respekt och solidaritet med andra människor. Personalen uppmuntrar och ger barnen förutsättningar att utveckla
sin förmåga att känna ansvar och förståelse för gemensamma demokratiska värderingar. Ett
genusperspektiv, likabehandling och kulturella variationer avspeglas i miljön och materialet.
Till exempel övas samspel och demokrati genom att barnen får säga vad de tycker och blir
respekterade för sina åsikter, samtidigt som de lyssnar på varandra och väntar på sin tur.
Stockholms stads förskoleundersökning 2013 och personalens bedömning visar på ett högre
utfall än indikatorernas årsmål. Kvaliteten har ökat jämfört med 2012 års resultat.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

Andel barn som visar
grundläggande demokratiska
värderingar

85 %

81 %

81 %

VB 2013

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

87 %

85 %

85 %

VB 2013

Indikator

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna ska arbeta
aktivt med att bryta traditionella könsmönster

2013-01-01

2014-12-31

KF:s årsmål

Period

Avvikelse

Nämndmål:
Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande
Uppfylls helt
Beskrivning

Barnen utmanas i goda lek- och lärandemiljöer, som stimulerar dem till att ta egna initiativ
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och som lockar till lek, kreativitet och lärande. Lärande sker i lekfulla former. Barnen fantiserar och engagerar sig i leken. De utvecklar sitt talspråk och kommunicerar, de visar intresse
för naturens kretslopp och växter och djur, de räknar, mäter samt bygger och konstruerar.
Kommentar

Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande. Miljöerna utmanar barnen att lära sig nytt och barnen har själva möjlighet att välja vad de vill göra. De
utvecklas kontinuerligt utifrån barns lärande och lek. Barnen har tillgång till ett varierat
material som stimulerar till lek med språkligt, matematiskt och naturvetenskapligt tänkande.
Barnens lärande synliggörs genom pedagogisk dokumentation.
Olika arbetssätt och aktiviteter används som till exempel experiment med is, snö och vatten,
vattenbord och sandbord, lek med ljus och skuggor samt sorterande och klassificerande.
Stadsdelsområdes förskolor deltar i ett läsprojekt tillsammans med Stockholms stadsbibliotek
för att berika barnens språk och litteraturens betydelse för barns utveckling. Några förskolor
hyr temalådor inom ramen för NTA (Natur och Teknik för Alla). Temalådorna ger personalen
möjlighet att arbeta laborativt med naturvetenskap och teknik.
2011och 2012 har förvaltningen satsat på att höja medarbetarnas kompetens i matematik, teknik och natur för små barn. Det har ökat kompetensen hos medarbetarna och märks i medarbetarnas bedömning och i förskoleundersökningen. Fler barn visar grundläggande förmågor i
matematik, naturvetenskap och teknik. Vårdnadshavarna är mer nöjda 2013 jämfört med
2012.
Personalens bedömning visar på ett högre utfall än indikatorns årsmål. Stockholms stads förskoleundersökning 2013 visar på ett något lägre resultat än indikatorns årsmål. Indikatorn är
ett samlingsvärde för flera frågor i förskoleundersökningen. Resultatet för de enskilda frågorna är för de flesta frågor högre än indikatorns årsmål. Till exempel tycker 86 % av vårdnadshavarna att deras barns utveckling och lärande uppmuntras och 82 % att deras barns
språkliga utveckling uppmuntras. Däremot tycker 69 % av vårdnadshavarna inte att deras
barns utveckling och lärande synliggörs, dokumenteras och följs upp. Förskolorna har ett sådant arbete, men har inte kommunicerat detta till vårdnadshavarna tillräckligt tydligt. Detta är
ett utvecklingsområde som förskolorna arbetar med.
Kvaliteten har ökat jämfört med 2012 års resultat.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

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

90 %

87 %

87 %

VB 2013

Andel nöjda föräldrar
avseende utveckling och
lärande

78 %

80 %

VB 2013

Andel utbildade förskollärare som är anställda som

92 %

65 %

VB 2013

Indikator

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

KF:s årsmål

Period

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 39 (73)

Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

förskollärare (årsarbetare)
Antal outbildade barnskötare som påbörjat
barnskötarutbildning 2013

13

10

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla förskolor ska arbeta
med pedagogisk dokumentation

2013-01-01

2014-12-31

Barnen i förskolan ska
erbjudas god och näringsrik mat. Förskolorna ska
satsa på att servera ekologisk mat.

2013-01-01

2014-12-31

Medarbetarna ska ha kunskap i att tidigt identifiera
barn i behov av särskilt
stöd för att ge barnen rätt
stöd (Program för delaktighet - Mål 4, SDN)

2012-01-01

2013-12-31

Utveckla IT som ett kommunikationsstöd för barn i
behov av särskilt stöd
(Program för delaktighet)

2013-01-01

2013-12-31

Vid behov ska stödenhetens resurser för barn i
behov av särskilt stöd
användas (Program för
delaktighet - Mål 4, SDN)

2012-01-01

2013-12-31

VB 2013

Avvikelse

Nämndmål:
Barnen är delaktiga och har inflytande
Uppfylls helt
Beskrivning

Personalen gör olika insatser för att fånga upp barnens intressen och behov. Detta ligger till
grund för hur miljöerna utformas och verksamheten organiseras. 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 utformar innehållet i förskolans verksamhet.
Kommentar

Barnen är delaktiga och har inflytande. De är delaktiga i miljöns utformning och materialen
påverkas av barnens behov och intressen, vilket ökar deras inflytande. Förskolan har en miljö
som gör att barnen ges möjlighet att få säga och bli respekterade för sina åsikter och tankar.

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 40 (73)

Planeringen av verksamhetens innehåll sker tillsammans med barnen, deras initiativ och idéer.
Till exempel finns lekmaterial synligt på låga nivåer och kan användas av barnen under hela
dagen. Barnen delas under dagen in i mindre grupper för att öka möjligheten för barnen att bli
sedda och lyssnade på.
Personalens bedömning visar på ett högre utfall än indikatorns årsmål. Stockholms stads förskoleundersökning 2013 visar på ett något lägre resultat än indikatorns årsmål. Det behöver
inte betyda att förskolorna inte har ett sådant arbete, men har inte kommunicerat detta till
vårdnadshavarna tillräckligt tydligt. Förskolorna analyserar vad resultatet beror på tillsammans med vårdnadshavarna för att öka nöjdheten. Hösten pedagogiska vecka (förskolepersonal presenterar goda exempel för varandra) hade temat barns och vårdnadshavares inflytande.

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

Andel barn som är delaktiga och har inflytande

82 %

77 %

77 %

VB 2013

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

80 %

83 %

83 %

VB 2013

Indikator

KF:s årsmål

Period

Nämndmål:
Barnen är förberedda inför sin övergång till förskoleklass
Uppfylls helt
Beskrivning

Barnens övergång från förskola till förskoleklass är planerad. Barnen har en dokumentation av
vad förskolan har arbetat med under barnets förskoletid. Föräldrar/vårdnadshavare uppmuntras att delta vid överlämnandesamtal mellan förskola och skola.
Kommentar

Barnen är förberedda inför sin övergång till förskoleklass. Deras övergång är planerad, till
exempel samlar förskolan regelbundet alla barn på förskolan som ska börja i förskoleklass för
att ha gemensamma förberedande aktiviteter. Barnen har en dokumentation av vad förskolan
har arbetat med, barnets behov och lärande som överlämnas till skolan om vårdnadshavarna
lämnar sin tillåtelse. Alla vårdnadshavare erbjuds ett avslutande samtal på förskolan och de
uppmanas att delta vid ett överlämnandesamtal med skolan.
I årets fokusgrupper med blivande förskoleklassbarn framkom att de flesta barnen vet vilken
skola de ska börja på och att de har besökt sin skola.
Den stora skillnaden mellan vårdnadshavarnas åsikt 2012 och 2013 beror sannolikt på att

Södermalms stadsdelsnämnd
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stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 41 (73)

vårdnadshavare till barn som inte skulle börja i förskoleklass kan ha besvarat enkätfrågan i
2012 års förskoleundersökning. Frågan om övergången till förskoleklass ställdes 2013 av personalen till berörda vårdnadshavare vid avslutningssamtalet på förskolan.
Indikator

Periodens
utfall

Andel av barnen som
börjar i förskoleklass och som
är förberedda inför övergången.

86 %

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

97 %

Periodens
utfall VB
2012

72 %

Årsmål

KF:s årsmål

Period

85 %

VB 2013

74 %

VB 2013

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra fokusgrupper
med barn som ska börja i
förskoleklass

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Föräldrar/vårdnadshavare och förskola samverkar för barnets bästa
Uppfylls helt
Beskrivning

Förskolan har professionella relationer med föräldrarna/vårdnadshavarna och en tydlig dialog
med dem kring barnet. Föräldrarna/vårdnadshavarna ges möjlighet att vara med och påverka
verksamheten. De erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per år.
Kommentar

Förskolan har ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Förskola och vårdnadshavare har en tydlig dialog kring barnet. Det sker i den dagliga dialogen och i utvecklingssamtalen. Vårdnadshavarna erbjuds möjlighet till inflytande och får information om verksamheten.
Det sker bland annat genom bilder, foton och berättelser som dokumenteras på olika platser
på förskolan, vid föräldramöten och informationsbrev. Satsningen att höja personalens IT-och
mediekompetens bidrar till att metoderna och formerna för samverkan med vårdnadshavarna
ökar.
Skillnaden mellan vårdnadshavarnas och personalens bedömning är stor. Personalen bedömer
samverkan högre än vårdnadshavarna. En orsak till skillnaden kan vara att det är första
gången personalen bedömer samverkan. Av erfarenhet är bedömningarna positivare första
gången. Förskolorna fortsätter att utveckla sin samverkan/kommunikation med vårdnadshavarna. Hösten pedagogiska vecka (förskolepersonal presenterar goda exempel för varandra)

Södermalms stadsdelsnämnd
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stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 42 (73)

hade temat barns och vårdnadshavares inflytande.
Kvaliteten har ökat jämfört med 2012 års resultat.

Indikator

Periodens
utfall

Andel barn som förskolan
bedömer att de samverkar
med hemmet för barnets
bästa.

97 %

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

84 %

Periodens
utfall VB
2012

82 %

Årsmål

KF:s årsmål

Period

85 %

VB 2013

82 %

VB 2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Uppfylls helt
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål och indikatorer
samt genomförda aktiviteter.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

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

87,16 %

80,22 %

80 %

80 %

VB 2013

Andel enskilda som ökat
sin funktionsförmåga inom
socialpsykiatrin

68,09 %

37,98 %

30 %

tas fram av
nämnden

2013

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

80 %

80 %

80 %

80 %

2013

Andel ungdomar anmälda
för brott som tillsammans

100 %

100 %

80 %

tas fram av
nämnden

2013

Indikator
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Tjänsteutlåtande
Sid 43 (73)

Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

76,05 %

78,05 %

80 %

65 %

VB 2013

med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med
socialtjänsten inom 48 timmar
Andel vuxna som varit
aktuella för insatser inom
individ och familjeomsorgen
och som inte är aktuella 12
månader efter avslutad insats
(IoF)
Kommentar
Under perioden december 2012 – november 2013 avslutades 167 ärenden med vuxna personer som varit
aktuella med insats inom individ- och familjeomsorgen. 12 månader efter avslut hade 80 personer återaktualiserats. Andelen ej återkomna för perioden blir 76,05 %. Motsvarande siffra för 2012 var 78,05 % ej återkomna.
Det aktuella genomsnittet för staden är 74,9 %.
Andelen försökslägenheter som övergått till eget
kontrakt relaterat till totala
antalet försökslägenheter i
nämnden

55 %

21 %

4%

-

2013

Kommentar
Klientkategoriernas övertagande av kontrakt fördelar sig enligt följande; missbruk sex stycken, funktionsnedsättning två stycken och socialpsykiatrin tre stycken.
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd
och service för personer med
funktionsnedsättning (stöd
och sevice till personer med
funktionsnedsättning)

100 %

84,67 %

100 %

tas fram av
nämnden

2013

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

84 %

81 %

90 %

öka

2013

Kommentar
Resultatet i egen regi är 76 % och resultatet i privat regi är 85 % för daglig verksamhet. Resultat i egen regi är
100 % och resultat i privat regi är 86 % för korttidshem. Resultat i egen regi är 90 % och resultat i privat regi är
81 % för gruppboenden. Kommunfullmäktiges årsmål är att öka. Genomsnittet i Stockholms stad är 83 %.
Södermalms stadsdelsförvaltning har 84 %. Södermalms stadsdelsförvaltning har ökat sedan resultatet 2012.
Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att de kan påverka
insatsens utformning (stöd
och service till personer med
funktionsnedsättning)

67 %

67 %

73 %

öka

2013

Kommentar
Resultatet i egen regi är 74 % och resultatet i privat regi är 70 % för daglig verksamhet. Resultatet i egen regi
redovisas inget resultat och resultatet i privat regi är 54 % för korttidshem. Resultatet i egen regi är 59 % och
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Tjänsteutlåtande
Sid 44 (73)

Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

resultatet i privat regi är 67 % för gruppboenden. Kommunfullmäktiges årsmål är att öka. Genomsnittet i Stockholms stad är 65 %. Södermalms stadsdelsförvaltning har
67 %. Södermalms stadsdelsförvaltning ligger på samma nivå som resultatet 2012.
Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att stadens inne och
utemiljö är tillgänglig och
användbar. (Stöd och service
till personer med funktionsnedsättning)

61 %

70 %

tas fram av
nämnden

2013

Kommentar
Kommunfullmäktiges årsmål är 70 %. Genomsnittet i Stockholms stad är 60 %. Södermalms stadsdelsförvaltning har 61 %. Södermalms stadsdelsförvaltning når inte KF’s årsmål men ligger över stadens genomsnitt.
75 %

Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till
personer med funktionsnedsättning)

tas fram av
nämnderna

2013

Kommentar
Enligt Stockholms stads ledningskontor (SLK, 2014-01-10) finns det inga värden som direkt svarar på denna
fråga då definitionen av gruppen ”personer med funktionsnedsättning” inte finns registrerad någonstans och
därmed kan man inte ställa frågan till denna grupp.
Andelen personer med
funktionsnedsättning som
upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service
till personer med funktionsnedsättning)

87 %

80 %

95 %

tas fram av
nämnden

2013

Kommentar
Resultatet i egen regi är 90 % i gruppbostad och 80 % i korttidshem. Resultatet i privat regi är 90 % i gruppbostad och 71 % i korttidshem. Kommunfullmäktiges årsmål är 95 %. Genomsnittet i Stockholms stad är 84 %.
Södermalms stadsdelsförvaltning har 87 %. Södermalms stadsdelsförvaltning når inte Kommunfullmäktiges
mål men ligger över stadens genomsnitt.
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 %

1,6 %

1,6 %

tas fram av
nämnden

2013

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

88 %

87 %

91 %

91 %

2013

Kommentar
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Tjänsteutlåtande
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Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

Resultatet i egen regi är 90 % och resultatet i privat regi är 88 %. Kommunfullmäktiges årsmål är 91 %. Genomsnittet i Stockholms stad är 88 %. Södermalms stadsdelsförvaltning har 88 %. Södermalms stadsdelsförvaltning når inte KF’s årsmål men ligger enligt genomsnittet.
Nöjda brukare - Daglig
verksamhet (stöd och service
till personer med funktionsnedsättning)

79 %

81 %

91 %

91 %

2013

Kommentar
Resultat i egen regi är 86 % och resultatet i privat regi är 78 %. Kommunfullmäktiges årsmål är 91 %. Genomsnittet i Stockholms stad är 82 %. Södermalms stadsdelsförvaltning har 79 %. Södermalms stadsdelsförvaltning når inte KF’s årsmål men ligger nära stadens genomsnitt.
Nöjda brukare korttidsboende (stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning)

86 %

91 %

91 %

91 %

2013

Kommentar
Resultat i egen regi är 100 % och resultatet i privat regi är 84 %. Kommunfullmäktiges årsmål är 91 %. Genomsnittet i Stockholms stad är 87 %. Södermalms stadsdelsförvaltning har 86 %. Södermalms stadsdelsförvaltning når inte KF’s årsmål men ligger på genomsnittet i staden.
Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn
(Stöd och service till personer
med funktionsnedsättning)

80 %

84 %

89 %

89 %

2013

Kommentar
I egen regi är resultatet 82 % och i privat regi är resultatet 80 %. Kommunfullmäktiges årsmål är 89 %. Genomsnittet i Stockholms stad är 80 %. Kommunfullmäktiges årsmål är 80 %. Södermalms stadsdelsförvaltning när
inte KF’s årsmål men ligger på genomsnittet i staden.
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd
dagverksamhet (äldreomsorg)

95 %

90 %

90 %

90 %

2013

Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt
boende (äldreomsorg)

83 %

83 %

84 %

84 %

2013

Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)

84 %

83 %

84 %

84 %

2013

Maten smakar bra - Vård
och omsorgsboende (äldreomsorg)

76 %

74 %

76 %

76 %

2013

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

75 %

75 %

76 %

76 %

2013

72 %

74 %

75 %

75 %

2013

Omsorgstagarnas upple-
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Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

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

84 %

84 %

85 %

85 %

2013

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och
omsorgsboende (äldreomsorg)

88 %

89 %

90 %

90 %

2013

Indikator
velse av hur de kan påverka
hur hjälpen utförs - hemtjänst
i ordinärt boende (äldreomsorg)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna och
utbildningsnämnden ska
säkerställa att stadens
riktlinjer för samverkan
mellan förskola, skola och
socialtjänst för
barn/ungdomar som far illa
eller riskerar att fara illa är
implementerad i alla förskolor och skolor

2013-01-01

2013-12-31

Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att
minska narkotikaanvändningen

2012-01-01

2013-12-31

Stadsdelsnämnderna ska i
samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten
att bygga om/ omvandla
befintliga byggnader till
gruppbostäder eller servicebostäder.

2013-01-01

2013-12-31

Stadsdelsnämnderna,
exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i
samråd med varandra i
tidigt skede planera för
omsorgslägenhter i stadsutvecklingsområden.

2013-01-01

2013-12-31

Säkerställ att nämnderna
beställer de gruppbostäder
som behövs.

2013-01-01

2013-12-31

Förstärka arbetet med att
erbjuda kollo. Både riktade
insatser och generellt
tillgängliggöra information-

2013-01-01

2013-12-31

Södermalms stadsdelsnämnd
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Tjänsteutlåtande
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnderna och stadens
bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa
barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

2013-01-01

2013-12-31

Stadsdelsnämnderna ska
strukturerat arbeta med att
förbättra brukarnas nöjdhet

2013-01-01

2013-12-31

Stadsdelsnämnderna ska
säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning
och kommunala utförare
arbetar i enlighet med
Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier

2013-01-01

2013-12-31

Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer
och metoder för uppföljning och styrning inom
äldreomsorgen

2013-01-01

2013-12-31

Avvikelse

en. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och
manuellt.

Nämndmål:
Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden
Uppfylls delvis
Beskrivning

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. Enligt forskning är god hälsa och goda skolresultat viktiga parametrar för en gynnsam utveckling.
Kommentar

Förvaltningen arbetar aktivt med att förbättra utredningarna och att bevilja rätt insats till rätt
barn. Förvaltningen ingår i ett projekt som heter SkolFam som handlar om barn som är placerade och deras skolgång.
Nämndmål:
Individen har ett varaktigt boende
Uppfylls helt

Södermalms stadsdelsnämnd
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Tjänsteutlåtande
Sid 48 (73)

Beskrivning

Förvaltningen har ansvar för boende för personer med fysiska - och psykiska funktionsnedsättningar. Boende kan beviljas under behandlingsperioden för personer med missbruksproblematik. Detta för att det ska vara möjligt att tillgodogöra sig vårdinsatsen. Under tiden ska
förvaltningen ge verktyg så att den enskilde hittar boende på egen hand. Personer som är
vräkningshotade kan bo kvar efter Rörliga teamets insats. Personer med funktionsnedsättning
har boende som är anpassat utifrån deras behov.
Kommentar

Förvaltningen har lyckats bra med att fler får ett eget boende och ett självständigt liv utan
bistånd i form av boende eller boendestöd. Enskilda har genom Södermalms rörliga teams
arbete inte blivit vräkta. Där har stadsdelsförvaltningen gått in med frivilliga och snabba insatser för att förebygga vräkningshotet.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

Andel ej verkställda vräkningshot

94 %

97 %

90 %

2013

Antal nytillkomna bostäder för personer med funktionsnedsättning inkl neuropsykiatri och psykisk funktionsnedsättning

16

15

2013

Indikator

KF:s årsmål

Period

Kommentar
Tilldelningen av lägenheter har varit god under 2013. Fördelning per klientkategori är enligt följande; 7 stycken
lägenheter till klienter med funktionsnedsättningar, 1 lägenhet till vuxen klient socialpsykiatrin och 8 stycken
lägenheter till unga vuxna-klienter med socialpsykiatrisk funktionsnedsättning (företrädesvis neuropsykisk
funktionsnedsättning).
Arbetet med att upprätthålla de goda relationerna med hyresvärdarna prioriteras och särskilda insatser har
genomförts av våra bosamordnare i samarbete med boendestödjare och handläggare i samband med störningar och klagomål.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Upprätta en boendeplan
för bostäder enligt LSS och
SoL som redovisas i samband med underlag för
budget 2014 med inriktning
2015 och 2016 (Program
för delaktighet – mål 6,
SDN)

2013-01-01

2013-12-31

Ta fram en rutin för biståndshandläggare/socialsekretare att
kontinuerligt informera
personer i ordinärt boende
om möjligheterna till bostadsanpass-

2013-01-01

2013-12-31

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 49 (73)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

ning (Program för delaktighet – mål 6, SDN)

Nämndmål:
Individen har inflytande och är delaktig i insatsens utformande
Uppfylls helt
Beskrivning

En av hörnstenarna i den kunskapsbaserade socialtjänsten är den enskildes vilja och önskemål, det vill säga inflytande, när det gäller insatsen. Övriga hörnstenar är forskning och personalens kunskaper och erfarenheter. Ingen av hörnstenarna kan ensam råda.
Kommentar

Ett aktivt motiveringsarbete på beställarenheterna och utförarenheterna har inneburit att över
80 % är nöjda med utredningen och insatserna.
Ett aktivt arbete avseende bemötande på beställarenheterna och utförarenheterna har inneburit
att över 84 % av brukarna upplever att de är nöjda med bemötandet av stadsdelsförvaltningens
medarbetare. I brukarundersökningarna har Södermalms stadsdelsförvaltning Stockholms
stads genomsnitt eller högre på nästa samtliga frågeställningar.
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

Andel beställningar med
smarta mål

73,27 %

60 %

VB 2013

Andel genomförandeplaner med smarta delmål

66,04 %

50 %

VB 2013

Andel genomförda uppföljningar enligt DUR inom
stöd och service för personer
med funktionsnedsättning

99,17 %

80 %

VB 2013

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ta fram och implementera
ett verktyg som gör det
möjligt att mäta effekten av
de insatser den enskildes
fått (Program för delaktighet – mål 3, SDN)

2013-01-01

2013-12-31

Utveckla och implementera
genomförandeplanerna så
att de säkerställer och
förbättrar kvaliteten i den
enkskildes insatser (Pro-

2012-01-01

2013-12-31

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 50 (73)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

gram för delaktighet-mål 3)

Nämndmål:
Individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar
Uppfylls delvis
Beskrivning

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. Detta dokumenteras i en genomförandeplan. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa upp den enskildes insatser.
Kommentar

Tydliga beställningar och tydliga genomförplaner med tydligt ansvar på den enskilde är en
god grund för att den enskilde ska få rätt hjälp i rätt tid och på så sätt vara uppföljningsbart.
Inom enheterna som arbetar med missbruk pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att fler ska
bli drogfria. Uppföljningar på individnivå under pågående insatser visar att fler får kontroll
över sitt missbruk, vilket kan resultera i att den enskilda blir mer motiverad att bli helt drogfri
eller minska droganvändandet betydligt.
Förvaltningen har lyckats med att få fler lägenheter tilldelade till förvaltningen under året.
Tyvärr har antal nytillkomna lägenheter inte blivit färdigställda under 2013, detta på grund av
att Stockholmshem ändrat sin produktionsplan . Drygt 87 % tycker att de har en fungerande
bostad med det stöd och de hjälpmedel de behöver.
Fler personer kommer ut i arbete med rätt och tidig insats. Det kan också bero på tydligare
och bra beställningar och genomförandeplaner. Fokus har legat mer på brukarens resultat och
välmående än på vad medarbetarna på berörd enhet ska utföra.
Indikator

Andel dygnetruntplacerade barn och ungdomar som
uppnår kunskapsmålen utifrån sin årskurs/ålder

Periodens
utfall
60 %

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål
75 %

KF:s årsmål

Period
2013

Kommentar
Det är totalt 82 barn och ungdomar som varit dygnet-runt-placerade och är inlagda i uppföljningsfilen. I uppföljningsfilen kan man inte se hur länge barnet eller ungdomen varit placerad vilket är en orsak till att avdelningen
inte når målet gällande pojkarna, d.v.s. att en del har nyligen placerats och att man inte har hunnit jobba så
länge med skolproblematiken så det givit resultat.
Uppföljningsfilen visar att det är 44 pojkar och 38 flickor. 76 % av flickorna uppnår kunskapsmålen medan
endast 48 % av pojkarna gör det. Man kan alltså konstatera att avdelningen når målet gällande flickorna medan avdelningen har mycket jobb att göra gällande pojkarna.
Om man bara tittar på de familjehemsplacerade barnen så är det 72 placerade barn och ungdomar, 37 pojkar
och 35 flickor. Pojkarna uppnår 54 % av kunskapsmålen medan 79 % av flickorna gör det.

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 51 (73)

Indikator

Andel personer 18-25 år
som minskat sitt missbruk
sedan aktualisering

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

58 %

Årsmål
65 %

KF:s årsmål

Period
VB 2013

Kommentar
I materialet har vi tolv stycken unga vuxna som vi gjort uppföljning på under året. Av dessa så har tre unga
vuxna minskat sitt missbruk, Fem unga vuxna har ökat antalet dagar som de missbrukat. Övriga unga vuxna
har samma konsumtion, i en närmare analys så har dessa fyra unga vuxna inte haft några dagar som de missbrukat vid förra intervjun. Det vill säga missbruket är lika med noll båda mätningarna.
Andel personer 26 år och
äldre som har kontroll över
sitt akoholmissbruk efter
avslutad behandling

51,92 %

70,18 %

60 %

VB 2013

Kommentar
Av totalt 52 klienter har 27 stycken kontroll över sitt alkoholmissbruk. Siffran är framtagen genom ASI-statistik.
Det är inte i alla ärenden ASI-uppföljningsintervjuer genomförs vilket innebär att siffran är baserad på dem där
en intervju genomförts. Enheten jobbar mycket med att göra fler uppföljningsintervjuer för att på så sätt få tillförlitligare siffror över hur missbruket förändrats.
Andel personer 26 år och
äldre som har kontroll över
sitt narkotikamissbruk efter
behandling

67,31 %

Andel personer 26 år och
äldre som minskat sitt missbruk sedan aktualisering

42,11 %

75,44 %

60 %

VB 2013

50 %

VB 2013

Kommentar
Det totala antalet klienter var 57 och av dessa har 24 personer minskat sitt missbruk av både alkohol och narkotika. Det är inte i alla ärenden ASI-uppföljningsintervjuer genomförs vilket innebär att siffran är baserad på
dem där en intervju genomförts. Enheten jobbar mycket med att göra fler uppföljningsintervjuer för att på så
sätt få tillförlitligare siffror över hur missbruket förändrats.
Andel unga 18-25 år som
har kontroll över sitt alkoholmissbruk efter avslutad behandling

45,45 %

76,47 %

75 %

VB 2013

Kommentar
Totalt antal behandlade under perioden var 11 individer. Totalt hade fem kontroll över sitt alkoholmissbruk. Det
är 45,45 % som har kontroll över sitt alkoholmissbruk. Underlaget är för litet för att kunna dra några generella
slutsatser.
Andel unga 18-25 år som
har kontroll över sitt narkotikamissbruk efter behandling

54,55 %

88,24 %

70 %

VB 2013

Kommentar
Totalt antal behandlade under perioden var 11 individer. Totalt hade 6 kontroll över sitt narkotikamissbruk. Det
är 54,44 % som har kontroll över sitt narkotikamissbruk. Underlaget är för litet för att kunna dra några generella
slutsatser.

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 52 (73)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Skapa en organisation för
att den som utsätts för våld
i nära relation ska få ett
samordnat och professionellt stöd.

2013-01-01

2013-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Äldre har en meningsfull tillvaro
Uppfylls helt
Beskrivning

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.
Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms grundas på biståndshandläggarnas individuppföljningar vid nyprövningar.
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

Andelen äldre som upplever att boendet bidrar till att
vardagen fungerar (vård- och
omsorgsboende)

98 %

80 %

VB 2013

Andelen äldre som upplever att hemtjänsten bidrar
till att vardagen fungerar
(hemtjänst)

96 %

80 %

VB 2013

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Daglig utevistelse ska
erbjudas för de som önskar (vård- och omsorgsboende)

2013-01-01

2014-12-31

Egen tid ska erbjudas en
timma per vecka (vårdoch omsorgsboende)

2013-01-01

2014-12-31

Minst två organiserade
aktiviteter ska erbjudas per
dag (vård- och omsorgsboende)

2013-01-01

2013-12-31

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 53 (73)

Nämndmål:
Äldre är delaktiga i utformningen av sin livssituation
Uppfylls helt
Beskrivning

Alla äldre som har insatser från äldreomsorgen är utifrån sina förutsättningar del¬aktiga i
upprättandet av sin genomförandeplan. De har möjlighet att påverka ut¬formningen av de
dagliga insatserna/aktiviteterna och vet när, hur och av vem insatserna ges.
Kommentar

Under 2013 har 1483 personer i ordinärt boende med pågående insatser tillfrågats att besvara
beställarenhetens intervjufråga och av dem har 1276 besvarat frågan. I särskilt boende har 556
personer fått möjlighet att svara på intervjufrågan och 410 har lämnat svar. Andelen äldre som
upplever sig delaktiga i utformningen av sin livssituation i ordinärt boende är 87 %, vilket är
3 % under nämndens årsmål. Utfallet 2013 ligger
2 % under utfallet 2012.
Enligt stadens brukarundersökning med liknande fråga inom ordinärt boende är resultatet
72 % jämfört med KF:s målvärde på 75 %. De äldres möjlighet att vara delaktig i utformningen av den egna livssituationen kommer att vara ett utvecklingsområde.
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

Andelen äldre som upplever att de får vara med och
bestämma på vilket sätt hjälpen ska utformas (hemtjänst)

87 %

90 %

VB 2013

Andelen äldre som upplever att de får vara med och
bestämma på vilket sätt hjälpen ska utformas (vård- och
omsorgsboende)

90 %

90 %

VB 2013

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Det ska varje dag finnas
möjlighet att välja mellan
två rätter vid lunch och
middag (vård- och omsorgsboende)

2013-01-01

2013-12-31

Granskning och godkännande av inkomna genomförandeplaner (beställarenheten)

2013-01-01

2014-12-31

Utveckla ett strukturerat
arbetssätt av genomförandeplanernas framtagande

2013-01-01

2014-12-31

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 54 (73)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

och innehåll (utförarenheterna)

Nämndmål:
Äldre är självständiga utifrån sin förmåga
Uppfylls helt
Beskrivning

Den äldre får stöd i att bli motiverad att använda sina förmågor. Stödet är kommu-nicerat med
den äldre och är anpassat efter den äldres förutsättningar att klara av vardagen.
Kommentar

Av de äldre i ordinärt boende svarar 40 % ”vet ej” och inom vård- och omsorgsboende svarar
20 % ”vet ej” på frågan. Resultatet av frågan är nästan identiskt med resultatet
i tertialrapport 1 och 2. Utifrån samtal med biståndshandläggarna som ställer intervjufrågan
till de äldre framkommer att frågan upplevs svår att förstå och besvara. Inför verksamhetsplan
2014 kommer frågan att ses över.
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

Andelen äldre som upplever att de får hjälp av äldreomsorgen med att behålla
sina förmågor (vård- och
omsorgsboende)

82 %

70 %

VB 2013

Andelen äldre som upplever att de får hjälp av äldreomsorgen/hemtjänsten med
att behålla sina förmågor
(hemstjänst)

87 %

85 %

VB 2013

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ta fram en rutin för biståndshandläggare/socialsekretare att
kontinuerligt informera
personer i ordinärt boende
om möjligheterna till bostadsanpassning (Program för delaktighet – mål 6, SDN)

2013-01-01

2013-12-31

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 55 (73)

Nämndmål:
Äldre är trygga
Uppfylls delvis
Beskrivning

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.
Kommentar

Resultaten av beställarenhetens individuppföljningar visar att
99 % känner trygghet inom vård- och omsorgsboenden och
95 % inom hemtjänst. Resultaten i stadens brukarundersökning för motsvarande fråga är 88 %
respektive 84 %. Differensen mellan resultaten i de olika undersökningarna behöver analyseras. Beskrivningarna av de tre indikatorerna ”Riskbedömningar” är inte helt identiska med de
frågor som medicinskt ansvarig sjuksköterska följer upp. Indikatorerna kommer att ses över
inför verksamhetsplan 2014.
Indikator

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

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

68 %

76 %

80 %

KF:s årsmål

Period
2013

Kommentar
Beskrivningarna av de tre indikatorerna ”Riskbedömningar” är inte helt identiska med de frågor som medicinskt
ansvarig sjuksköterska följer upp. Indikatorerna har setts över inför verksamhetsplan 2014.
Andel äldre som utifrån
genomförd riskbedömning
med identifierad risk för trycksår har en aktuell handlingsplan (vård- och omsorgsboende och servicehus)

69 %

76 %

80 %

2013

Kommentar
Beskrivningarna av de tre indikatorerna ”Riskbedömningar” är inte helt identiska med de frågor som medicinskt
ansvarig sjuksköterska följer upp. Indikatorerna har setts över inför verksamhetsplan 2014.
Andel äldre som utifrån
genomförd riskbedömning
med identifierad risk för undernäring har en aktuell
handlingsplan (vård- och
omsorgsboende och servicehus)

61 %

74 %

80 %

2013

Kommentar
Beskrivningarna av de tre indikatorerna ”Riskbedömningar” är inte helt identiska med de frågor som medicinskt

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 56 (73)

Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

ansvarig sjuksköterska följer upp. Indikatorerna har setts över inför verksamhetsplan 2014.
Andelen äldre som upplever att boendet/äldreomsorgen bidrar till
att de känner sig trygga i sin
vardag (vård- och omsorgsboende)

99 %

90 %

VB 2013

Andelen äldre som upplever att äldreomsorgen bidrar till att de känner sig
trygga i sin vardag (hemtjänst)

95 %

90 %

VB 2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Uppfylls helt
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål och indikatorer
samt genomförda aktiviteter.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

143 st

122 st

130 st

5100

2013

80

79

80

80

2013

75,86 %

20,59 %

100 %

75 %

2013

Chefer och ledare ställer
tydliga krav på sina medarbetare

81 %

81 %

80 %

80

2013

Medarbetare vet vad som
förväntas av dem i deras
arbete.

94 %

75 %

92 %

92

2013

7,1 %

7%

4,4 %

4,4 %

VB 2013

Indikator

Antal ungdomar som fått
sommarjobb i stadens regi
Aktivt Medskapandeindex
Andel medarbetare på
deltid som erbjuds heltid

Sjukfrånvaro

Aktivitet

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 57 (73)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i
samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och
utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans
personal

2013-01-01

2013-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Chef och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget och verksamhetens
mål
Uppfylls helt
Beskrivning

Stadsdelsförvaltningens medarbetare är väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade
resultat. Genom ett aktivt medarbetarskap tar varje individ eget ansvar för sina arbetsuppgifter och bidrar till att utveckla verksamheten och skapar ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen.
Det ledarskap som utövas i stadsdelsförvaltningen ger ramar för och skapar trygghet och tydlighet kring uppdrag och mål. Ledarskapet utövas genom dialog som medvetandegör medarbetare om sin potential och sina utvecklingsmöjligheter.
Kommentar

Av medarbetarna upplever 81 % att chefer och ledare ställer tydliga krav vilket är högre än
förvaltningens årsmål. Av medarbetarna vet 94 % vad som förväntas av dem
i deras arbete.
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

Medarbetares känsla av
motivation (Motivationsindex)

81

80

2013

Medarbetares upplevelse
av chefens ledarskap (Ledarskapsindex)

77

78

2013

Medarbetares upplevelse
av styrning av verksamheten
(Styrningsindex)

83

83

2013

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 58 (73)

Nämndmål:
Chef och medarbetare har goda arbetsförhållanden
Uppfylls delvis
Kommentar

För att chef och medarbetare ska ha goda arbetsförhållanden utmärks arbetsplatserna av en
god arbetsmiljö som skapar förutsägbarhet och ger ramar för arbetet. Verksamheten arbetar
för jämställdhet och mångfald. Medarbetarnas delaktighet och inflytande, möjlighet till utveckling och att lära nytt ställer krav på ett ledarskap som förmår inspirera till lärande, utveckling och förändring.
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

Andel personer med
rörelsehinder som har haft
feriearbete via stadsdelsförvaltningen (Program för delaktighet - mål 5, SDN)

2 st

2 st

2013

Medelvärdet för svar på
medarbetarenkätens fråga
"Jag har tid till återhämtning i
arbetet genom att ta pauser
och anpassa mitt arbete" (skala 1-10)

6

6,1

2013

Medelvärdet för svar på
medarbetarenkätens fråga
"Jag har tillräckligt med tid att
hinna med mina arbetsuppgifter" (skala 1-10)

5,9

6,3

2013

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ge chefer och medarbetare kunskaper om levnadsförhållanden för personer med olika typer av
funktionsnedsättning (insiktsutbildningar, utbildningsinsatser i bemötandefrågar mm (Program för
delaktighet - mål 3, SDN)

2013-01-01

2013-12-31

Genomföra fysisk skyddsrond

2013-01-01

2013-05-31

Resultaten från medarbetarenkäten redovisas i en
handlingsplan.

2013-01-01

2013-03-31

Södermalms stadsdelsnämnd
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KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
Uppfylls helt
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans
Uppfylls helt
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål och indikatorer
samt genomförda aktiviteter.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar

99,54 %

98,46 %

100 %

100 %

VB 2013

Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar

99,5 %

98,6 %

100 %

100 %

VB 2013

Nämndens prognossäkerhet T2

-1 %

0%

+/-1 %

+/- 1 %

2013

Indikator

Nämndmål:
Det ekonomiska resultatet är positivt
Uppfylls helt
Beskrivning

Alla verksamheter arbetar med kontinuerlig budgetuppföljning så att nämnden håller sig inom
fastställd budget.
Kommentar

Stadsdelsnämnden visar ett positivt resultat före resultatdispositioner med 9,3 mnkr. Detta
motsvarar en avvikelse om 0,46 procent av nämndens nettobudget. Kommunfullmäktige och
nämndens årsmål är +/- 1 procent. Nämnden har därmed uppfyllt målet om att budgeten ska
vara i balans
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Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget
Uppföljning av driftbudget
Mnkr, netto
Anslag för nämndens verksamhet

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse

Bokslut 2012

2 029,4

2 020,1

9,3

1 976,7

-334,3

-351,2

16,9

-376,7

2 363,7

2 371,3

-7,6

2 353,4

Utfall före resultat-dispositioner

9,3

27,4

Resultatenheterna/intraprenad
överskott från 2012

8,0

11,5

Resultatenheterna/intraprenad
överskott till 2014

-7,9

-8,0

9,4

30,9

Intäkter
Kostnader

Utfall efter resultat-dispositioner

Den i verksamhetsplanen 2013 av kommunfullmäktige tilldelade budgeten på 2 014,5 mnkr
netto har justerats under året i samband med kommunstyrelsens beslut i avstämnings-ärende
och tertialrapporter med 14,9 mnkr netto. Justeringarna beror främst på förändrade prestationer inom förskolan och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Slutlig budget
för 2013 uppgår till 2 029,4 mnkr netto. Ovan redovisas utfallet i bokslut jämfört med slutlig
budget 2013.
Bokslutet 2013 visar nettokostnader om 2 020,1 mnkr, vilket ger ett överskott för nämnden
med 9,3 mnkr, före resultatdispositioner. Överskott finns främst inom Individ- och familjeomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Resultatenheterna inom förskolan och parklekens intraprenad överförde sammantaget ett
överskott om 8,0 mnkr från 2012 till 2013. Förskolorna och intraprenaden minskade sitt överskott under 2013 med 0,1 mnkr och överför därmed 7,9 mnkr till 2014.
Nämndens resultat 2013 efter ovanstående resultatdispositioner visar ett överskott om 9,4
mnkr.
Kostnadssidan i bokslut 2013 är 17,9 mnkr högre än kostnaderna i bokslut 2012 främst beroende av pris- och löneökningar. Intäkterna har minskat med 25,5 mnkr på grund av färre sålda
platser inom äldreomsorgen och minskade stimulansmedel inom förskolan. Nettokostnaderna
har ökat med 43,4 mnkr vilket motsvarar 2,2 procent.
Utfall jämfört med prognoser under året
Mnkr, netto
Anslag för nämndens verksamhet
Intäkter
Kostnader

Södermalms stadsdelsnämnd
Box 4270
102 66 Stockholm

Bokslut 2013

Diff Bokslut – T2

Prognos T1/2013

Prognos T2/2013

2 033,3

2 033,8

2 020,1

13,7

-336,3

-342,2

-351,2

9,0

2 369,6

2 376,0

2 371,3

4,7

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
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Mnkr, netto

Diff Bokslut – T2

Prognos T1/2013

Prognos T2/2013

Utfall före resultat-dispositioner

0,0

0,0

9,3

9,3

Resultatenheterna/intraprenad
överskott från 2012

8,0

8,0

8,0

0,0

Resultatenheterna/intraprenad
överskott till 2014

-4,0

-4,0

-7,9

-3,9

4,0

4,0

9,4

5,4

Utfall efter resultat-dispositioner

Bokslut 2013

Förvaltningen visar på en hög prognossäkerhet under året. Nettokostnaderna i bokslutet uppgår till 2 020,1 mnkr och är endast 13,7 mnkr lägre än prognosen i tertialrapport 2, vilket motsvarar en avvikelse med 7 promille av nettoomslutningen.
Förvaltningen har fortsatt utveckla sina prognosrutiner. Månadsvis tas en övergripande prognos för förvaltningen fram samtidigt som individuella prognoser för respektive enhet upprättas. Den övergripande prognosen stäms av mot summan av enheternas prognoser och eventuella avvikelser analyseras.
Med hjälp av ett väl utvecklat prognosarbete och en effektiv verksamhetsstyrning har avvikelser från verksamhetsplanen tidigt uppmärksammats och korrigerande åtgärder har kunnat vidtas.
Kostnader/intäkter per verksamhetsområde
Mnkr, netto

Budget 2013

Bokslut 2013

Av-vikelse

T2/2013

Bokslut 2012

Nämnd och förvaltnings- administration

58,0

57,9

0,1

58,0

56,6

varav intäkter

-2,0

-3,1

1,1

-2,4

-2,5

varav kostnader

60,0

61,0

-1,0

60,4

59,1

Individ- och familjeomsorg

163,3

156,6

6,7

165,3

161,0

varav intäkter

-61,3

-68,4

7,1

-63,0

-69,6

varav kostnader

224,6

225,0

-0,4

228,3

230,6

Stadsmiljöverksamhet

31,1

30,9

0,2

31,1

29,1

varav intäkter

-0,7

-0,7

0,0

-0,7

-0,7

varav kostnader

31,8

31,6

0,2

31,8

29,8

Förskoleverksamhet

420,7

425,9

-5,2

429,1

417,6

varav intäkter

-44,4

-49,4

5,0

-48,8

-58,6

varav kostnader

465,1

475,3

-10,2

477,9

476,2

Äldreomsorg

860,4

860,1

0,3

857,4

828,7

varav intäkter

-174,6

-174,1

-0,5

-175,0

-188,6

1 035,0

1 034,2

0,8

1 032,4

1 017,3

384,9

377,5

7,4

380,9

370,0

varav kostnader
Stöd och service
personer med funkt-
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Mnkr, netto

Budget 2013

Bokslut 2013

Av-vikelse

T2/2013

Bokslut 2012

ionsnedsättning
varav intäkter

-37,7

-39,1

1,4

-39,0

-38,9

varav kostnader

422,6

416,6

6,0

419,9

408,9

Fritid och kultur

19,8

18,6

1,2

18,8

18,3

varav intäkter

-1,7

-3,5

1,8

-1,8

-4,6

varav kostnader

21,5

22,1

-0,6

20,6

22,9

Arbetsmarknadsåtgärder

9,0

9,4

-0,4

9,6

9,7

-10,2

-10,4

0,2

-9,8

-10,9

varav kostnader

19,2

19,8

-0,6

19,4

20,6

Ekonomiskt bistånd

82,2

83,2

-1,0

83,6

85,7

varav intäkter

-1,7

-2,5

0,8

-1,7

-2,2

varav kostnader

83,9

85,7

-1,8

85,3

87,9

2 029,4

2 020,1

9,3

2 033,8

1 976,7

-334,3

-351,2

16,9

-342,2

-376,7

2 363,7

2 371,3

-7,6

2 376,0

2 353,4

5 % av resultatenheternas
brutto-budget
2013

Resultatenheternas
brutto-budget
2013

varav intäkter

Summa stadsdelsnämnden
varav intäkter
varav kostnader

Resultatenheter

Mnkr

Resultat 2013

Resultatöverföring
från 2013
(max 10 %)

Resultatöverföring
från 2012

Kommunal förskola
Maria förskolor

1,0

1,9

2,9

1,8

35,8

Rosenlunds förskolor

0,2

2,0

2,2

1,3

25,4

Reimersholmes förskolor

0,4

0,2

0,6

1,6

32,4

Högalids förskolor

-1,2

1,8

0,6

1,2

23,7

Maria-Gamla stans
förskolor

-1,1

0

-1,1

1,3

26,0

Söderförskolor

0,7

1,5

2,2

1,3

25,6

Nytorgets förskolor

0,3

0,3

0,6

1,3

26,5

Midgårds förskolor

-0,2

0,4

0,1

1,1

22,4

0,4

-0,1

0,3

1,5

29,2

-1,2

0,1

-1,0

2,3

46,6

Sofia förskolor
Hammarby Sjöstads
förskolor
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Box 4270
102 66 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 63 (73)

Mnkr

Resultat 2013

Östra Söders förskolor

Resultatöverföring
från 2013
(max 10 %)

Resultatöverföring
från 2012

0,7

-0,4

0,3

0

7,7

7,7

Intraprenad Stora Blecktornsparken/Björns
Trädgård

-0,1

0,3

0,2

Totalt

-0,1

8,0

7,9

Totalt förskolor

5 % av resultatenheternas
brutto-budget
2013

Resultatenheternas
brutto-budget
2013

2,1

42,1

Förskoleverksamhet

Förvaltningen har 13 förskoleenheter varav 11 är resultatenheter. Sammantaget överfördes ett
överskott om 7,7 mnkr från 2012 till 2013. För 2013 redovisas ett resultat i balans. Till 2014
överförs ett överskott om 7,7 mnkr.
Parklekar

Södermalm har 3 parklekar varav en drivs som intraprenad. Till 2013 överförde intraprenaden
ett överskott om 0,3 mnkr. Till 2014 överförs ett överskott om 0,2 mnkr.
Verksamheter som upphandlas i konkurrens med externa entreprenörer, så kallade intraprenader, ska överföra
100 procent av sina resultat för att säkerställa konkurrens-neutralitet under den tid som överenskommelsen gäller. De omfattas således inte av begränsningen att resultatfonden får ha ett
överskott om max 10 procent av enhetens bruttobudget.
Investeringar
Parkinvesteringar
Mnkr, netto

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse PrognosT2/2013

Avvikelse

Större investeringar

8,5

6,4

2,1

2,0

Mindre investeringar

2,6

2,7

-0,1

-0,1

Tillgänglighetsinvesteringar

4,7

4,5

0,2

0,2

15,8

13,6

2,2

2,1

Totalt

Större investeringar
Södermalmsallén

Den sista etappen av upprustningen av Södermalmsallén har inte kunnat genomföras som planerat under 2013 på grund av oförutsedda problem med markförhållandena, vilket har både
försenat och fördyrat projektet. Det innebär att nya medel måste sökas för färdigställande av
Södermalmsallén.
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Drakenbergsparken

Anläggande av konstgräsplanen har påbörjats under året och planeras vara färdigställd under
våren 2014.
Kvarteret Tömmen (tidigare ingående i kvarteret Grimman)
Då bostadsbebyggelsen, inom de delar som tidigare benämndes kvarteret Grimman, ännu inte
färdigställts har det inte varit möjligt att anlägga den nya parken under 2013. Förvaltningen
föreslår att nämnden begär överflyttning av dessa medel till 2014.
Mindre investeringar
Olika mindre investeringsåtgärder på Södermalm enligt upprättade underhållsplaner

Under året har framtagna underhållsplaner för västra Södermalm till stora delar genomförts.
Konstgräsplanen på Sofia bollplan har färdigställts under perioden.
Tillgänglighetsinvesteringar
Stora Blecktornsparken

Upprustningen av parkleken, med syfte att öka tillgängligheten, har genomförts under året.
Vattenlek i Rosenlundsparken

En tillgänglighetsanpassad vattenlek har anlagts under året.
Inventarier och maskiner
Mnkr, netto

Budget 2013

Inventarier och
maskiner

Bokslut 2013
9, 1

Avvikelse
0,5

AvvikelsePrognosT2/2013
8,6

6,1

Nämnden tilldelades 9,1 mnkr för inventarier och maskiner. Under 2013 förbrukades 0,5
mnkr.
Ombudgeteringar
Mnkr
Investeringar i kvarteret Tömmen (fd Grimman)

2,0

Medel för lokaländamål
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Nämnden har under året erhållit 1,6 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.
Nyanskaffning/ avveckling/omstrukturering av lokaler

Förskolan Båtklubben i Henriksdalshamnen, som öppnades hösten 2012 har utökats med två
avdelningar under 2013.
I Södra Hammarbyhamnen har paviljongerna för förskolorna Solbacken och Båtbyggaren
avvecklats och verksamheterna har flyttat till en ny förskolepaviljong i Henriksdalshamnen
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med sammanlagt tio avdelningar, förskolan Storseglet.
Förskolan Muren på Långholmen har avvecklats och hyresavtalet har överlåtits till SISAB
och används som evakueringslokal för Högalidskolan som genomgår en omfattande ombyggnad.
Delar av Zinkensdamms dagliga verksamhet har flyttat till daglig verksamhet på Torkel
Knutssonsgatan 39 respektive Färgargårdstorget 3. Tidigare lokaler på Drakenbergsgatan 39
och Maria Bangata 1 har avvecklats.
I Hornstulls servicehus pågår omstrukturering av verksamheten då vissa lägenheter kommer
att påverkas av den planerade ombyggnationen till vård- och omsorgsboende. Hyresavtalet för
den del av Hornstulls servicehus som finns med adress Lignagatan 6-14 har sagts upp och
upphör september 2014.
Ett våningsplan på Kulltorps vård- och omsorgsboende med 14 lägenheter och ett våningsplan
på Nytorgsgårdens vård-och omsorgsboende med 7 lägenheter har omstrukturerats till korttidsboende inom äldreomsorgen.
Söders korttidshem har flyttat till lägenheten på Reimersholmsgatan 53. Verksamheten fanns
tidigare på Åsögatan 166 där kontraktet har upphört på grund av att fastigheten ska byggas
om.
Två lägenheter på Magnus Ladulåsgatan 7 och 13 som använts för kollektivboende inom socialpsykiatrin har avvecklats.
En lokal på Drakenbergsgatan 27 har avvecklats. Lokalen har tidigare använts som personallokal för boendestödjarna
Analys av balansräkning
Tillgångar,
mnkr

Bokslut 2012

Bokslut 2013

Skulder &
kommunkapital,
mnkr

Bokslut 2012

Bokslut 2013

Mark, byggnader & tekniska
anläggningar

124,9

132,0

Kommunkapital

-69,0

-82,7

Kundfordringar

33,0

26,8

Diverse kortfristiga skulder

-0,2

-0,2

Varav osäkra
fordringar

-2,5

-2,9

Leverantörsskulder

-149,4

-135,8

2,1

2,5

0,0

0,0

92,1

94,3

-0,1

-0,1

0,3

0,2

-33,7

-37,0

Kortfristiga
fordringar
Förutbetalda
kostnader och
upplupna intäkter
Likvida medel
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Tillgångar,
mnkr

Bokslut 2012

Summa

Bokslut 2013

252,4

255,8

Skulder &
kommunkapital,
mnkr
Summa

Bokslut 2012
-252,4

Bokslut 2013
-255,8

Tillgångar

Det bokförda värdet på förvaltningens anläggningstillgångar har ökat med 7,1,mnkr. Ökningen avser investeringar efter avdrag för avskrivningar. Investeringarna i parker har ökat netto
med 7,7 mnkr och inventarier och minskat med 0,6 mnkr.
Minskningen av kundfordringar med 6,2 mnkr beror på att det i bokslut för 2012 fanns fordringar till andra förvaltningar av engångskaraktär.
Ökningen av kortfristiga fordringar med 0,4 mnkr beror främst på att fordran för bidrag till
anställda sysselsatta i arbets-marknadsåtgärder avser två månader 2013 istället för
en månad 2012
Förutbetalda kostnader har ökat med 3,7 mnkr beroende på att fler fakturor som avser 2014
har bokförts under 2013. De upplupna intäkterna har minskat med 1,5 mnkr och beror på
minskade statsbidragsfordringar för ensamkommande flyktingbarn samt att det i bokslutet för
2012 fanns poster av engångskaraktär. Nettoökningen av posten uppgår till 2,2 mnkr
Skulder

Minskningen av leverantörsskuld med 13,6 mnkr beror främst på förändrade rutiner hos förvaltningens leverantörer.
Posten för moms och punktskatter finns inte med
i årsbokslutet.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat
med netto 3,3 mnkr. Ökningen beror främst på det
en större eftersläpningar i faktureringen från leverantörer som säljer verksamhet till förvaltningen.

Övrigt
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva
Uppfylls helt
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål och indikatorer
samt genomförda aktiviteter.
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Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2012

Årsmål

KF:s årsmål

Period

Administrationens andel
av de totala kostnaderna

3,46 %

3,55 %

3,5 %

minska

2013

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen

2 st

3 st

2 st

tas fram av
nämnden

2013

Indikator

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbeta för genomgripande
regelförenklingar med
målsättningen att öka
stadens servicegrad.

2013-01-01

2013-12-31

Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för
effektiviseringar.

2013-01-01

2013-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Nämndfinansierade verksamheter är resurseffektiva
Uppfylls helt
Beskrivning

Verksamheterna i egen regi gör systematiska uppföljningar som i sin tur utgör underlag för
åtgärder. Uppföljningarna fokuseras på resultat och effekter för målgruppen i relation till
nämndens mål.
Under året har förvaltningen drivit olika projekt med fokus på effektivisering av nämndens
resursutnyttjande:
• Karriärväxlingsprojekt med målet att öka medarbetarnas anställningsbarhet, öka andelen
utbildade barnskötare i förskolan och minska övertaligheten inom äldreomsorgen.
• Förbättrad rekryteringsprocess för att hitta rätt person till rätt plats.
• Inom administrativa avdelningen bedrivs utvecklings-projekt med syfte till ständiga förbättringar och effektiviseringar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ta fram checklistor om hur
utbildningar, konferenser
ordnas så att dessa är
tillgängliga för alla – se
Handisam (Program för
delaktighet – mål 2, SDN)

2013-01-01

2013-12-31

Leverera förvaltningens
handlingar på de format/medier som önskas,
ex myndighetsbeslut via e-

2012-01-01

2013-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

2013-01-01

2013-01-02

Avvikelse

post eller på egen sida på
internet (Program för delaktighet - mål 2, SDN)
Utse en ansvarig som
sammankallar en arbetsgrupp med representanter
från alla avdelningar.
Gruppen inventerar vilka
handlingar/information som
behöver anpassas utifrån
medborgarnas behov
(Program för delaktighet –
mål 2, SDN)
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Synpunkter och klagomål
Under perioden januari - december 2013 har det inkommit sammanlagt 420 klagomål, beröm
och idéer, varav 76 inom förskola, 15 inom individ- och familjeomsorg, 19 inom stöd och
service till personer med funktionsnedsättning, 271 inom äldreomsorg, 39 avseende stadsmiljö och två som berört administrationen.
De allra flesta diarieförda synpunkter och klagomål kommer förvaltningen tillhanda via stadens synpunktsportal ”Tyck Till”, ”Äldre direkt” eller via e-post.
Förskola

Under perioden 1 januari till och 31 december har 76 diarieförda klagomål, beröm och idéer
inkommit. Fyra av klagomålen avser sommarkollo. Flera av klagomålen avser besluten att
flytta förskolorna Båtbyggaren och Solbacken till den nyöppnade förskolan Storseglet samt
flytta förskolans Krusbärs barn till förskolan Rosen. Under 2012 handlade flera av klagomålen om barngruppernas storlek men bara ett fåtal under 2013.
De inkomna klagomålen har besvarats och åtgärder vidtagits. Vårdnadshavarna på de förskolor som flyttat har fått skriftlig information och bjudits in till informationsmöten om förändringarna. Efter flytten har vårdnadshavare muntligen framfört till personalen hur bra det är på
nya förskolan.
Vårdnadshavarnas klagomål på besluten att flytta förskolor och hur informationen har skett
har medfört att förskoleavdelningen kommer att utveckla formerna för kommunikation vid
flytt/avveckling av förskolor.
För motsvarande period 2012 redovisades 49 klagomål, beröm och idéer.
Förskolaperiod 1/1 – 31/12 2013
Verksamhetens innehåll/kvalitet

Klagomål

Beröm
22

Bemötande/diskriminering/kränkande
behandling

7

Utomhusmiljö

3

Beslut

9

Avgifter, taxor

2

Information

8

Regler, riktlinjer

2

Lokaler

3

Annat

4

Totalt

60

Idéer
13

1

2

13

3

Individ- och familjeomsorg (inkl ekonomiskt bistånd)

Under perioden 1 januari till och med 31 december har 15 diarieförda klagomål, beröm och
idéer inkommit. Klagomålen avsåg bland annat tillgänglighet, bemötande och verksamhetens
innehåll och kvalitet. Klagomålen har svarats på och i de fall det har behövts har rättelse
gjorts.
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För motsvarande period 2012 redovisades fem klagomål och idéer.
Individ- och familjeomsorg (inkl
ek. bistånd) period 1/1 – 31/12
2013

Klagomål

Beröm

Verksamhetens innehåll/kvalitet

3

Bemötande/diskriminering/kränkande
behandling

2

Kontinuitet

0

Tillgänglighet

3

Utomhusmiljö

1

Ansökan

3

Lokaler

1

Annat

2

Totalt

15

Idéer

Under perioden 1 januari till och med 31 december har 19 diarieförda klagomål, beröm och
idéer inkommit. Klagomålen avsåg bland annat tillgänglighet, bemötande och verksamhetens
innehåll och kvalitet. Klagomålen har svarats på och i de fall det har behövts har rättelse
gjorts.
För motsvarande period 2012 redovisades 23 klagomål och idéer.
Stöd- och service till personer
med funktionsnedsättningperiod
1/1 – 31/12 2013

Klagomål

Beröm

Idéer

Verksamhetens innehåll/kvalitet

5

1

Bemötande/diskriminering/kränkande
behandling

3

3

Kontinuitet

0

0

Tillgänglighet

5

0

Ansökan

2

0

15

4

Totalt

Äldreomsorg

Under perioden 1 januari till och 31 december har 271 diarieförda klagomål, beröm och idéer
inkommit. Från cirka 2 300 hemtjänstkunder har det inkommit 108 synpunkter, beröm och
klagomål och 79 från cirka 740 personer som bor på vård- och omsorgsboende. Främst har de
berört verksamhetens innehåll och kvalitet. Bemötande och tillgänglighet är också områden
som angetts i klagomålen. Beställarenheten har fått 51 synpunkter, beröm och klagomål. 14
klagomål avser tillgängligheten och ett flertal beröm har inkommit kring bemötandet.
De inkomna klagomålen har besvarats och åtgärder vidtagits.
För motsvarande period 2012 redovisades 261 klagomål och idéer.
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Äldreomsorgperiod 1/1 – 31/12
2013

Klagomål

Beröm

Verksamhetens innehåll/kvalitet

Idéer

122

12

Bemötande/diskriminering/kränkande
behandling

20

5

Kontinuitet

12

Tillgänglighet

19

Kötid, väntetid

1

Beslut

5

Fakturor

0

Avgifter, taxor

6

Information

5

1

14

Ansökan

1

Regler, riktlinjer

1

Teknik

2

Lokaler

4

5

Annat

33

1

2

Totalt

240

18

13

Stadsmiljö
Under perioden 1 januari till och 31 december har 77 diarieförda klagomål, beröm och idéer
inkommit. Av inkomna synpunkter går det inte att dra några slutsatser då synpunkterna rör
många olika frågor såsom lösspringande hundar, buller, renhållning och vattenkvalitet. Inkomna synpunkter som rört skötselfrågor avseende gator och torg har skickats vidare till trafikkontoret för handläggning. Fler synpunkter kring renhållning och parkskötsel har inkommit
till förvaltningen via synpunktsportalen ”Tyck Till”. Sedan oktober omfattar den även trafik
och stadsmiljö.
För motsvarande period 2012 redovisades 39 klagomål och idéer.
Stadsmiljöperiod 1/1 –
31/7 2013

Klagomål

Beröm

Idéer

Utomhusmiljö

10

1

3

Parkskötsel/Parkstädning

35

3

2

Annat

19

-

4

Summa

64

4

9

Administration
Under perioden 1 januari till och 31 december har två diarieförda klagomål, beröm och idéer
inkommit.
Ett klagomål avser hyresräkning med anledning av att en brukare var tvungen att flytta i samband med omstrukturering. Det andra avser en idé kring information på hemsidan. Den efter-
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frågade informationen finns att hitta på Jämför service.
Administrationperiod
1/1 – 31/7 2013

Klagomål

Fakturor

Beröm
1

Information
Summa

Idéer

1
1

1

Övrigt
Kompetensförsörjning

År 2013 beräknades Södermalms stadsdelsförvaltning ha en övertalighet på ungefär 80 personer inom äldreomsorgen och samtidigt fanns ett stort behov av barnskötare och förskollärare
inom barnomsorgen. Ett 60-tal undersköterskor och vårdbiträden vid förvaltningen anmälde
sitt intresse för karriärväxling till barnskötare. Efter informationsträffar och intervjuförfarande
praktiserade ett 40-tal medarbetare från äldreomsorgen tre veckor under hösten 2012 på förvaltningens olika förskolor.
Efter praktikperioden erhöll knappt 30 medarbetare den ettåriga skräddarsydda utbildning till
barnskötare som anordnades av Farsta gymnasium. Utbildningen började januari 2013 och
bestod i två dagars teori varvat med tre dagars praktik på förvaltningens förskolor med utsedd
handledare. Studierna har bedrivits på heltid och lön har utgått under tiden. Alla 23 som fullföljde utbildningen arbetar nu på Södermalms förskolor. Utbildningen har varit mycket uppskattad av medarbetarna och Farsta gymnasium bedömer att eleverna varit mycket ambitiösa
och engagerade.
Deltid till heltid

Som modern arbetsgivare ska Stockholms stad erbjuda de som idag har ofrivillig deltid möjlighet till heltid.
För att säkerställa att medarbetare med ofrivillig deltid erbjuds heltid har en webbaserad enkät
skickats till förvaltningens deltidsanställda. Av de 29 som tackat ja till heltidsanställning har
hittills 22 ofrivilligt deltidsanställda erbjudits utökad sysselsättningsgrad. Av dessa har 17
medarbetare fått utökad sysselsättningsgrad och fem har tackat nej.
Ytterligare sju ofrivilligt deltidsanställda medarbetare har erhållit heltidsanställning i samband
med att de ingår
i förvaltningens karriärväxlingsprojekt från vårdbiträde till barnskötare.
Arbete för att sänka sjukfrånvaron

Förvaltningen kommer inte nå målet att sänka sjukfrånvaro till 4,4 %. Dock är Södermalm är
en av de tre stadsdels-förvaltningar som visar störst sänkning av sjukfrånvaron från mars till
och med juli 2013 men därefter har sjukfrånvaron ökat något. Under året har sjukfrånvaron
sänkts från januari månad till november månad från 7,29 % till 7,03 %.
Mot bakgrund av den höga sjukfrånvaron fortsätter arbetet med riktade insatser för att hantera
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såväl kort som lång sjukfrånvaro. Den korta sjukfrånvaron är högre jämfört med den långa
sjukfrånvaron. Korttidsfrånvaron har bland annat påverkats av influensan i februari.
För att minska korttidssjukfrånvaron har ett projekt med Energiindex kombinerat med coachning individuellt och
i grupp vid några förskoleenheter genomförts. En förskola har utvecklat ett värdegrundsspel
och arbetat med detta på planeringsdagar. På de deltagande förskolorna har sjukfrånvaron
minskat och motivationen ökat. Resultatet har och kommer att spridas i syfte att inspirera till
fler insatser
i syfte att främja hälsa. Flera förskolor har genomfört eller påbörjat utveckling av arbetslagsledare då behov av att stärka rollen och uppdragsfokus framkommit.
Ett annat arbetssätt som prövas på flera förskolor med hög korttidsfrånvaro är att medarbetare
med ohälsa träffar företagsläkaren på arbetsplatsen. På flera förskolor sker dialog kring sjukfrånvaron utifrån en enkät som medarbetarna har svarat på. De insatser som genomförts på
förskolorna har kontinuerligt följts upp. Tillsammans med chefer med enheter med hög sjukfrånvaro har genomgångar skett kontinuerligt utifrån aktuell statistik. Utifrån detta har olika
åtgärder vidtagits. Enheter med låg sjukfrånvaro och deras framgångsfaktorer har identifierats
och spritts.
Långtidssjukfrånvaron har minskat genom förvaltningens rehabiliteringsinsatser, utbildningsinsatser för att se tidiga signaler på ohälsa och individuellt stöd till chefer.
I ett led att främja hälsan har förvaltningen en friskvårdsansvarig som riktar sig till förvaltningens medarbetare. Friskvårdsaktiviteterna täcker inte bara den fysiska utan även den mentala hälsan. Anställda i förvaltningen erbjuds personlig hjälp att komma igång med och att
upprätthålla aktiviteter på egen hand som leder till en bättre hälsa.
Under året har friskvårdsaktiviteterna utvecklats ytterligare genom mer generella insatser med
till exempel friskvårdstema vid arbetsmiljöutbildningar, arbetsplatsträffar och planeringsdagar
samt riktade insatser mot enheter med hög sjukfrånvaro.
___________________
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