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Förslag till beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2 och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen
och stadens revisorer.
2. Nämnden ansöker om 0,8 mnkr för stimulansbidrag för
utbyggnad av en förskolelokal.
3. Nämnden ansöker om omslutningsförändringar om
13,0 mnkr.
4. Nämnden godkänner i övrigt ärendet.
5. Beslutet förklaras omedelbart justerad.
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Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats av stadsdelsdirektörens stab i samarbete med alla avdelningar. Samverkan sker med de fackliga
organisationerna i förvaltningsgruppen. Därutöver sker samverkan med pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. Tertialrapport 2, kontorsutlåtandet, har rapporterats till
stadsledningskontoret 2014-09-12 via ILSWEBB. Tjänsteutlåtande och protokollsutdrag från nämndens behandling av
ärendet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
2014-09-26.

Bakgrund
I tertialrapporterna redovisas verksamhetens resultat och ekonomiska utfall för perioden januari till augusti samt en helårsprognos på årsutfallet. Uppföljningen baseras i huvudsak på
prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetens
mål. Rapporteringen ger kommunstyrelsen en samlad bild av
nämndens budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation
till beslutade mål. Vid befarade avvikelser mot budget eller
mot nämndens mål, ytterst kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, ska nämnden redovisa
de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen.
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Sammanfattande analys
I 2014 års andra tertialrapport är bedömningen att måluppfyllelsen är god såväl ekonomiskt
som verksamhetsmässigt. Förvaltningen bedömer att nämnden i hög grad bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och målen för verksamhetsområdena.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök
Södermalms stadsdelsnämnd bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande
och besök.
Upphandling sker i konkurrens för att den enskilde ska ges möjlighet till ökad valfrihet. Prognosen för 2014 är att 40 % av verksamheten är upphandlad i konkurrens.
Antalet bidragshushåll har minskat jämfört med 2013. Prognosen för försörjningsstödet visar
på en budget i balans.
Under sommaren har 306 ungdomar fått sommarjobb varav drygt 20 procent av ungdomarna
har en funktionsnedsättning. Några ungdomar med fysisk funktionsnedsättning arbetade med
att undersöka tillgängligheten inom till exempel förskolor, fritidsgårdar och kontorsutrymmen
som tillhör Södermalms stadsdelsförvaltning.
Nämndens verksamheter köper in en stor andel ekologiska livsmedel. Prognosen är att 28
procent av inköpta livsmedel är ekologiska. Inom förskolan uppgår andelen ekologiska livsmedel till 31 procent.
En betydande satsning har gjorts på renhållning utöver avtalen under sommarperioden 2014.
Parker med högt besökstryck har städats tre gånger per dag och kvällsstädning har skett efter
klockan 20.00. Dessa insatser har lett till att parkerna upplevts som rena och prydliga även
under de besöksintensiva veckorna med vackert väder.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
Södermalms stadsdelsnämnd bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att kvalitet och valfrihet ska utvecklas.
Det finns flera olika aktörer i stadsdelsområdet som ger medborgarnas möjligheter att välja
bland annat förskola, hem-tjänst och vård- och omsorgsboende.
Prognosen är att äldre och personer med funktionsnedsättning upplever att de kan välja utförare för sitt stöd. Inom förskolan stämmer inte alltid platsutbudet överens med vårdnadshavarnas önskemål, varför kommunfullmäktiges mål inte uppfylls om att 77 procent upplever att de
har valmöjlighet inom barnomsorg.
Södermalms förskolebarn erbjuds en förskola på väg mot världsklass enligt Vision 2030. Förskolorna tillvaratar barnens nyfikenhet och lust att lära. Fokus på språk, läsning och informations- och kommunikationsteknologi (IKT) stärker barnens utveckling och lärande.
En kunskapsbaserad socialtjänst utvecklas vidare för att förbättra kvaliteten och öka delaktigheten, vilket kommer att leda till en högre självständighetsgrad hos den enskilde. FörvaltningBox 4270
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en medverkar bland annat i samarbetsprojekten, ”Det tredelade föräldraskapet” och ”Bokpaket till familjehemsplacerade barn” för att öka förutsättningarna för placerade barn att lyckas i
skolan.
Förvaltningen har tidigare beställt 12 bostäder med särskild service i kvarteret Tygeln. Dessa
kommer att färdigställas 2015. Ytterligare 12 bostäder med särskild service är beställda i
kvarteret Filen och planeras bli färdigställda hösten 2015.
Äldreomsorgen bidrar till en stad i världsklass genom att ständigt utvärdera, analysera och
utveckla uppnådda resultat. För att säkerställa att kvaliteten i vården och omsorgen är god,
genomförs individuppföljningar. Att få stöd av anhöriga är för många äldre ett värdefullt
komplement till äldreomsorgens insatser. Förvaltningen ger kontinuerligt sitt stöd till anhöriga
och har under året utvecklat anhörigcentret på Nytorgsträffen. Här får anhöriga träffa andra i
samma situation och får råd och stöd från personal med kompetens inom anhörigstöd.
Förvaltningen har en något högre sjukfrånvaro än andra förvaltningar. Ett långsiktigt hälsoarbete har påbörjats med målsättningen att höja frisknärvaron och sänka sjukfrånvaron. Prognosen är att kommunfullmäktiges sjukfrånvaromål om
4,4 procent inte kommer att uppnås.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Södermalms stadsdelsnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att
stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.
Alla verksamheter arbetar systematiskt med budget- och verksamhetsuppföljning. Prognosen
för den ekonomiska uppföljningen visar på ett utfall inom beslutad budget före och efter resultatdispositioner.
Ett systematiskt arbete pågår för att minska administrationens andel av nämndens totala kostnader. Arbete pågår för att effektivisera förvaltningens lokalutnyttjande. Detta för att frigöra
resurser till kärnverksamheten.

Nämndens ekonomiska uppföljning
Uppföljning av driftbudget
Mnkr, netto
Anslag för nämndens verksamhet
Intäkter
Kostnader

Budget 2014

Prognos
T2/2014

Begärda budget-justering

Avvikelse

2 077,4

2 073,5

-3,9

0,0

-330,2

-340,6

2,1

12,5

2 407,6

2 414,1

-6,0

-12,5

Utfall före resultat-dispositioner

0,0

Avvikelse mot budget

0,0

Resultatenheterna/intraprenad
överskott från 2013

7,9

Resultatenheterna/intraprenad

-7,9
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Mnkr, netto

Budget 2014

Prognos
T2/2014

Begärda budget-justering

Avvikelse

överskott till 2015
Totalt efter resultat-dispositioner

0,0

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar på ett utfall inom beslutad budget före och
efter resultatdispositioner och med hänsyn till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar.
Resultatenheterna och intraprenaden överförde sammantaget ett överskott om 7,9 mnkr från
2013 till 2014. Resultatenheterna och intraprenaden prognostiserar att inte använda medlen i
fonden vilket innebär att de kommer att föras över till 2015.
Prognosen förutsätter att nämndens budget justeras om -3,9 mnkr för beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar.
Nämnd och förvaltningsadministration beräknar ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror
i huvudsak på minskade administrativa kostnader.
Individ och familjeomsorg beräknar ett överskott om 3,0 mnkr. Överskottet beror i huvudsak
på minskade administrativa kostnader.
För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett underskott om 1,0 mnkr.
Underskottet beror på att fler ungdomar har erbjudits sommarjobb. Underskottet täcks av
minskade kostnader för administration.
För förskoleverksamheten beräknas ett underskott om 2,5 mnkr före resultatdispositioner.
Underskottet beror främst på ökade lokalkostnader.
Äldreomsorgen beräknar ett nettounderskott om 4,0 mnkr. Underskottet beror främst på ökade
kostnader för vård- och omsorgsboende.
För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett överskott om 2,0
mnkr efter prestationsförändringar om 12,9 mnkr. Överskottet beror främst på minskade kostnader för hemtjänst.
Stadsmiljöverksamheten beräknar ett överskott om 0,5 mnkr.
Fritid och kultur visar en budget i balans.

Nämnd och förvaltningsadministration
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2014

Prognos 2014

Budget-justering

Avvikelse

Intäkter

-2,6

-2,4

-0,2

Kostnader

62,4

60,2

2,2

Netto

59,8

57,8

2,0

Nämnd och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr genom minskad administration (lönekostnader).
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Förskoleavdelningen
Övergripande
Ekonomisk hushållning
De ekonomiska medlen används effektivt. Bemanning och lokaler ses kontinuerligt över och
anpassas efter efterfrågan av förskola. Målet är att alla enheter ska ha en budget i balans.
Verksamhetsutveckling
Förskolornas utvecklingsarbete grundar sig på olika resultat, som till exempel förskoleundersökningen och olika egenvärderingar och dokumentationer. Utvecklingsarbete pågår inom alla
enheter.
Kompetensförsörjning
Medarbetare med rätt kompetens rekryteras och behålls genom en hög kvalitet på verksamheten och satsning på dels generell kompetensutveckling för alla medarbetare, dels riktad till
vissa grupper.
Kommunikation
För att ha en bra förskoleverksamhet kommunicerar medarbetarna kontinuerligt med barnens
vårdnadshavare. Kommunikation och bemötande stärks genom olika kompetensinsatser. Med
anledning av svaren från förskoleundersökningen som rör kultur i förskolan behöver kommunikationen med vårdnadshavarna stärkas. Genom projektet ”Mötet med stockholmaren”
kommer gott bemötande att förstärkas och utvecklas inom samtliga enheter.

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
Förvaltningen bedömer att nämndens mål för verksamheten kommer att uppfyllas under året.
Södermalms förskolebarn erbjuds en förskola på väg mot världsklass enligt Vision 2030. Förskolorna tillvaratar barnens nyfikenhet och lust att lära. Fokus på språk och läsning och informations- och kommunikationsteknologi (IKT) stärker barnens utveckling. Barnen utmanas
i goda lek- och lärandemiljöer. De möter medarbetare som är lyssnande, medvetna, närvarande och medforskande. Både barnens och medarbetarnas motivation, engagemang, delaktighet och inflytande tas tillvara i utvecklingen av verksamheten. Medarbetarna ges möjlighet
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till kompetensutveckling.
Förskolornas projektinriktade arbetssätt och att dela in barnen
i mindre grupper under dagen utifrån barnens intresse och behov är framgångsrika arbetssätt.
Det möjliggör ökad måluppfyllelse utifrån läroplanens intentioner och ger barnen bättre möjlighet att komma till tals och bli bekräftade. Det ger också medarbetarna möjlighet att inhämta
kunskap och erfarenhet utifrån varje barns behov och förutsättningar.
Under våren 2014 genomfördes den årliga förskoleundersökningen. Vårdnadshavarnas nöjdhet med förskoleverksamheten har ökat inom samtliga områden sedan 2013 års undersökning.
Barnomsorgsgarantin bedöms uppfyllas under året.

Verksamhetens omfattning och innehåll
Förskoleverksamheten består av 12 förskoleenheter med tillsammans 56 förskolor och fyra
familjedaghem. Varje förskoleenhet leds av en förskolechef. För att barn i behov av särskilt
stöd ska få den hjälp och det stöd de har rätt till finns resursenheten som främst arbetar med
att ge konsultativt stöd till förskolans medarbetare samt fördelar resurser i form av verksamhetstid.
Vid avläsning den 31 augusti 2014 var 3 139 barn inskrivna inklusive familjedaghemmen i de
kommunala förskolorna.
Mellan januari och juni skickades 2 053 erbjudanden om förskoleplats till vårdnadshavare. Av
dessa tackade 55 % ja till den plats som erbjöds. De vårdnadshavare som har tackat nej gör
det av olika skäl, till exempel att de redan har en förskoleplats och inte vill byta förskola eller
att behovet för närvarande inte är aktuellt.

Uppföljning av verksamhet och prioriteringar 2014
Anpassa verksamheten till färre barn
För att möta minskad efterfrågan av plats i förskola anpassar förvaltningen verksamheten genom att kontinuerligt se över lokalbestånd och bemanning.
Fokus på språk och läsning
De tendenser förvaltningen ser i läsprojekt, som drivs tillsammans med Stockholms stadsbibliotek, är att medarbetarna
i förskolan läser mer för barnen, breddar urvalet och gör medvetna val av litteratur. Förskolorna gör fler biblioteksbesök och prioriterar bokinköp. Projektet har medfört stark respons
från föräldrarna och skapat intresse bland förskolor i staden.
Hälsofrämjande förskola
För att främja barns välbefinnande fortsätter förvaltningen att utveckla en hälsofrämjande
förskola. Andelen ekologiska livsmedel har till och med augusti ökat med tre procentenheter
jämfört med samma period 2013 och uppgår nu till 31 %.
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Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) är en möjlighet att stödja inlärningen hos
yngre barn. Användandet av lärplattor har ökat under året och används av allt fler förskolor
i det pedagogiska arbetet.
Öka andelen förskollärare
Förvaltningen fortsätter ambitionen att öka andelen förskollärare. För att attrahera förskollärare håller förskolorna en hög kvalitet, satsar på kompetensutveckling och tar emot många
studenter. En stadsövergripande handlingsplan för att öka andelen förskollärare håller på att
tas fram.
Samverkan förskola och skola
Stockholms stads riktlinjer 2013 för övergång mellan förskola och skola har resulterat i en
lokal handlingsplan som togs fram i maj 2014 då representanter från både kommunala och
fristående förskolor och skolor deltog. Handlingsplanen kommer att utvärderas vid årliga uppföljningsmöten.

Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2014

Prognos 2014

Budget-justering

Avvikelse

Intäkter

-46,8

-50,4

2,1

5,7

Kostnader

488,5

477,8

-18,9

-8,2

Netto

441,7

427,4

-16,8

-2,5

Resultatöverföring från 2013

7,7

Resultatöverföring till 2015

-7,7

Netto efter resultatdispositioner

-2,5

För förskoleverksamheten beräknas ett nettounderskott om 2,5 mnkr före resultatdispositioner. Överskottet på intäktssidan beror främst på försäljning av förskoleplats till andra kommuner eller stadsdelsförvaltningar. Underskottet på kostnadssidan beror främst på ökade lokaloch lönekostnader.
Efter resultatdispositioner visar förskoleverksamheten ett nettounderskott om 2,5 mnkr.
Antal inskrivna
barn
Mnkr, netto

Budget 2014

Inskrivning 31
aug 2014

Prognos snitt
2014

Avvikelse budget
2014

1-3 år

1 489

1789

1 555

66

4-5 år

2 005

1335

1 731

-274

Allmän förskola

2

0

1

-1

Familjedaghem

19

15

15

-4

3 515

3 139

3 302

-213

0

0

0

0

Totalt antal barn
Barnomsorgsgarantin
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Det totala antalet inskrivna barn i förskolan i augusti 2014 uppgick till 3 139. I det beräknade
antalet inskrivna barn minskar antalet med 213 barn jämfört med budget (som baseras på inskrivningen 31 mars 2013). Det genomsnittliga antalet inskrivna barn under 2014 kommer då
att uppgå till 3 302.

Verksamhet för barn, kultur och fritid
Målgrupp
Verksamhetens uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar parklekar, sommarkollo och möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.
Barnkonventionen anger bland annat barnens rätt att leka och leva i en bra miljö. Förvaltningen bedömer att verksamheterna utgör en sådan miljö.
Nämnden har fem parklekar, varav två drivs som intraprenader och tre som entreprenader.
Parklekarna besöks årligen av cirka 440 000 personer.

Övergripande analys
Förvaltningen bedömer att nämndens mål för verksamheten kommer att uppfyllas. Parklekarna utvecklar kontinuerligt sin verksamhet efter besökarnas önskemål. Barnen i förskolan tar
del av och utövar kultur på många sätt. Det sker bland annat genom barnens eget skapande
och att de går på externa kulturarrangemang.

Uppföljning av verksamhet och prioriteringar 2014
Kultur i ögonhöjd
Verksamheterna fortsätter att genomföra den stadsövergripande barn- och ungdomskulturplanen ”Kultur i ögonhöjd”. Förskolans pedagoger uppdaterar sig om stadens utbud av kulturaktiviteter genom kulturförvaltningens mötesplats KULAN. Alla förskolor har ett kulturombud,
som särskilt bevakar kulturfrågorna.
Samordning av kollo
Stadsdelsnämnden har ansvar för samordningen av kollofrågorna i staden, som till exempel att
koordinera verksamhetsfrågor och marknadsföring. En styrgrupp har bildats för verksamhetsutveckling av kollo. Stadsdelsnämnden har sedan tidigare ansvaret för att organisera e-tjänst
kollo.
Utveckla nya former för kollo
Stadsdelsnämnden har ansvar för att tillsammans med övriga stadsdelsnämnder utveckla olika
former av kollo, exempelvis familje- och dagkollo, som leder till att fler barn åker på kollo.
Upphandlingen av arrangörer av sommargårdsverksamhet från och med 2015 är klar. Avtalen
löper på två år plus ett år med möjlighet till förlängning.
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Parklekar
Tidigare års brukarundersökningar om parklekarna visar att besökarna är mycket nöjda. Årets
brukarundersökning genomförs efter sommaren. Förvaltningen bedömer att besökarna även i
år är nöjda med parklekarna.

Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2014

Prognos 2014

Budget-justering

Intäkter

-1,7

-1,7

0,0

Kostnader

11,9

11,9

0,0

Netto

10,2

10,2

0,0

Resultatöverföring från 2013
Resultatöverföring till 2015
Netto efter resultatdispositioner

Avvikelse

0,2
-0,2
0,0

För fritid och kultur för ungdomar beräknas en budget i balans.

Sociala avdelningen
Övergripande
Ekonomisk hushållning
Sociala avdelningens budget är i balans. Resursfördelningssystemet inom Stockholms stad
visar att Södermalms stadsdelsområde har en resursstark befolkning. Verksamheten anpassas
till aktuella förhållanden. Ett arbete pågår för att uppmärksamma och använda den enskildes
egna styrkor och nätverk.
Verksamhetsutveckling
Förvaltningen fortsätter utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. Verksamheten fokuserar på
att öka självständighetsgraden för varje enskild individ som är i behov av stöd från socialtjänsten. Arbetet utförs genom beprövade metoder, medarbetarnas kunskap, den enskilde individens delaktighet samt med erfarenheter av lokala uppföljningar. Dialog med brukare i
form av personliga möten och brukarundersökningar är en del av verksamhetsutvecklingen.
Arbetet med att göra beställningar och genomförandeplaner tydliga och uppföljningsbara fortsätter.
Kompetensförsörjning
En strävan mot en gemensam ledarskapskultur ligger till grund för fortsatt ledarskaps- och
medarbetarskapsutveckling. Tydligheten gällande roller, delegat och mandat hos medarbetarna ökar. Stor vikt läggs vid rätt kompetens vid nyrekrytering. Medarbetarna är engagerade och
inspireras till ständiga förbättringar av verksamheterna. Större delaktighet, kreativitet och
öppenhet uppmuntras inom hela avdelningen.

Box 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 13 (67)

Kommunikation
Förvaltningen arbetar med ökad samverkan, både internt och externt. Målet är att den enskilde
individen som är i behov av stöd från förvaltningen upplever att den står i fokus oavsett antal
inblandade enheter och huvudmän. Samverkan förbättras för att säkra att utbudet motsvarar de
behov och önskemål som finns. Genom projektet ”Mötet med stockholmaren” kommer gott
bemötande att förstärkas och utvecklas inom samtliga enheter.

Individ- och familjeomsorg inkl. 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 enligt socialtjänstlagen eller lagen och stöd och service för
vissa funktionshindrade.

Övergripande analys
Förvaltningen bedömer att nämndens mål för verksamheten kommer att uppfyllas. I stadens
vision, uttryckt i Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass, är Stockholm världsledande i
skyddet av de mänskliga rättigheterna. Staden arbetar med vetenskapliga arbetssätt för att
skapa trygghet såväl i utemiljön som i hemmen. Socialtjänst, sjukvård, polis, skola och det
civila samhället arbetar tätt tillsammans för att förebygga att människor far illa och reagerar
snabbt och effektivt om det ändå sker.
Utifrån detta fokuserar förvaltningen på att






fortsätta utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst
öka självständighetsgraden hos varje enskild person som får stöd av förvaltningen
säkerställa tillgängligheten i förvaltningens verksamheter
utöka samverkan och kommunikation internt och externt
se till att resurserna används på ett sätt så att de gör mest nytta

För att möta ett växande Södermalm måste förvaltningen i god tid upptäcka ökade och minskade behov för att anpassa verksamheten efter kommande förhållanden. En utmaning är det
ökade antalet anmälningar avseende barn och ungdomar som riskerar fara illa, där en stor del
av ökningen avser våld i hemmet.
Under andra tertialen 2014 har förvaltningen lyckats väl med sitt arbete mot världsklass.

Verksamhetens omfattning och innehåll
Verksamheterna för barn och unga omfattade i juli 2014 cirka 600 barnfamiljer i behov av
stöd varav cirka 150 är familjer med barn med funktionsnedsättningar och cirka 125 är ensamkommande flyktingbarn. Familjerätten utreder cirka 380 familjer, varav cirka 220 med
faders- och föräldraskapsutredningar. Verksamheterna för vuxna omfattade cirka 250 personer med beroendeproblematik, övriga vuxna cirka 70 och cirka 325 personer med socialBox 4270
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psykiatrisk problematik.

Uppföljning av verksamhet och prioriteringar 2014
Förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och ungdomar
Nätverksarbetet inom förvaltningen har utvecklats. Förvaltningens eget nätverkslag används
allt oftare. Innan beslut tas om åtgärd för barn och ungdomar utreds deras nätverk. Ett arbete
har påbörjats med att göra säkerhetsplaner för att involvera flera personer från barnens nätverk som tillsammans med professionella gör hållbara planer för att barn ska kunna bo
hemma och vara trygga även om det finns en problematik i hemmiljön. De för ärendet aktuella biträdande enhetschefer träffas alltid i de fall en placering är aktuell. Detta för att tillsammans diskutera om det finns andra sätt att bistå familjen i stället för en placering. Om en
placering ändå måste ske, placeras barn i sitt naturliga nätverk när det bedöms lämpligt. Även
vid annan typ av placering kan barnets nätverk vara delaktigt.
Samarbetet med Socialförvaltningen har utökats, både avseende samverkan mellan skola och
socialtjänst samt insatser för barn och ungdom. Bland annat har en lokal BUSöverenskommelse[1] för Södermalm tagits fram och har godkänts av ansvariga chefer för
skola, landsting och stadsdelsförvaltningen. När det gäller barn och ungdomar med hög skolfrånvaro kan förvaltningen konstatera att det finns behov av en mer intensiv och individuell
samverkan mellan professionella såsom skola, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänst
tillsammans med familjen för att uppnå bättre resultat. SIP (samordnad individuell plan)
kommer vara ett arbetssätt för att förbättra samverkan kring skolfrånvaron.
Fältassistenternas uppsökande och förebyggande arbete utvecklas vidare. Ett påbörjat samarbete med skolsköterskor och ungdomsmottagningen fortsätter. Fältassistenterna har inlett ett
intensifierat samarbete med Södermalmspolisen, Södermalms öppenvårdsenhet och Enheten
för barn och ungdom. Föräldrarna är viktiga samverkansaktörer och därför prioriterar fältassistenterna att lägga sina resurser på att medvetandegöra föräldrar om ungdomars situation och
förutsättningar på Södermalm men även att delge generell föräldrainformation.
Södermalms beroendeteam har tillsammans med familjebehandlargruppen skapat en samarbetsmodell för att enkelt erbjuda stöd, utan och med biståndsbedömning, i form av samordnade insatser av missbruk- och familjebehandling.
Drogförebyggande arbete
Stockholmsenkäten visar att narkotikamissbruk inte är ovanligt bland unga personer i innerstaden och att användningen av cannabis är vanligast. Eftersom det finns en stark koppling
mellan tobaksrökning och cannabismissbruk har Södermalms, Norrmalms och Kungsholmens
stadsdelsförvaltningar gemensamt beviljas projektmedel från Socialförvaltningen för att fortsätta det tobaksförebyggande arbetet under 2014. Arbetet kommer att inriktas på fritidsverksamheter, skolor, föräldrar och att engagera ungdomar i det förebyggande arbetet. Tillgängligheten av tobak för underåriga ska minskas genom förstärkt tobakstillsyn.
Arbete mot hemlöshet
Förvaltningen har fortsatt stort behov av att arbeta aktivt med boendefrågor. Detta är ett av
individ- och familjeomsorgens största utvecklingsbehov. Insatsen Boskola är ett samverkansBox 4270
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initiativ mellan enheterna Boendestödsgruppen och Unga Vuxna. Syftet är att ytterligare
stärka unga vuxnas möjligheter att få ett eget bostadskontrakt.
Förvaltningens försörjningsstöd arbetar aktivt med individer som är bostadslösa och bor på
härbärge, vandrarhem och hotell. Individerna får extra stöd i sitt bostadssökande för att öka
möjligheten att ordna ett boende på egen hand. En socialsekreterare arbetar med denna målgrupp. I dennes uppdrag ingår att motivera och stötta individer till att hitta ett mer varaktigt
boende, ta emot hjälp och genomföra förändringar samt vara behjälplig att finna boenden i ett
större geografiskt område.
Sedan februari har inom förvaltningens enhet för vuxna arbetsresurser omfördelats för att använda en halvtidstjänst till att stödja klienter till eget boende. Stödet ges till klienter som står
nära bostadsmarknaden men som behöver praktiskt stöd för att leta och skaffa ett självständigt
boende eller annan boendelösning. Utvecklingen av denna verksamhet har gjort så att medarbetarna arbetar mer processinriktat med klienterna genom att erbjuda även stöd i den ekonomiska situation men även återfallsprevention i missbruk.
För att motverka och förebygga hemlöshet bland både unga vuxna och vuxna kommer förvaltningen att utveckla ett nytt arbetssätt mellan Södermalms beroendeteam och Boendestödsgruppen i syfte att samordna insatser för individer med alkoholproblem och psykisk
funktionsnedsättning som bor
i någon av förvaltningens lägenheter.
Insatser för kvinnofrid och våld i nära relationer
Förvaltningen har beviljats 1,5 mnkr från Socialstyrelsen för fortsatt arbete med våld i nära
relationer (VINR). De som arbetar med VINR har utbildats i olika bedömningsinstrument för
att kunna fånga upp våldsutsatta personer. Gruppen har påbörjat ett forskningsprojekt där de
prövar ett nytt bedömningsinstrument ”Decision Making in Abusive Relationships” (DIARY)
som bedömer behovet av stöd. Förvaltningen utvecklar de skyddade boendeformerna och effektiviserar det praktiska stödet som målgruppen behöver för att nå en stabil tillvaro. Genom
att erbjuda hjälp i form av skyddat boende, motiverande samtal och stöd i kontakter med
myndigheter som till exempel polis, hälso- och sjukvården, bidrar medarbetarna till att den
våldsutsatta kan förändra sin situation. Målet för insatserna är att den våldsutsatta ska leva ett
liv utan våld.
Socialpsykiatri
Medarbetare från Södermalms stadsdelsförvaltning och Psykiatrin Södra, Stockholms Läns
Landsting, har gått en gemensam utbildning i samordnad individuell plan. Den första gemensamma uppföljningen gjordes i april 2014 och då beslutades att prioritera upprättande av samordnade planer för de personer som bor i olika boendeformer för psykiskt funktionshindrade.
Målet med utbildningssatsningen är att få till stånd en ökad samsyn och ett bättre samarbete
kring de individer som är i behov av stöd från både kommun och landsting.
Arbetet fortsätter för att fler personer som har stöd från både socialtjänsten och hälso- och
sjukvården och som samtycker till detta, ska få en samordnad individuell plan (SIP). För närvarande har femton personer en samordnad individuell plan.
Förvaltningen genomför under året ett pilotprojekt, ”Hälsoprojektet”, med syfte att förbättra
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hälsan för personer med psykisk funktionsnedsättning. Projektets insatser riktar sig till klienter som har en fastställd psykisk funktionsnedsättning (inklusive neuropsykiatriska diagnoser)
och som har insatser som utförs av sociala avdelningen. Målet med projektet är att förbättra
klienternas faktiska fysiska hälsa, minska klienternas risker/riskfaktorer för livsstilsrelaterad
ohälsa samt medverka till att klienterna har en ökad medvetenhet om sin livssituation och
upplever att de själva kan påverka den genom aktiva val.
Evidensbaserade metoder
Förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla en evidensbaserad socialtjänst. Verksamheten
bedrivs alltmer utifrån kunskapsbaserade metoder, bedömningsinstrument, aktuell forskning
samt med den enskilde individens delaktighet och självständighet
i fokus. Förvaltningen har påbörjat att ta fram checklistor för att på ett konkret sätt kunna visa
hur långt arbetet kommit avseende införandet av en evidensbaserad praktik (EBP).
Inom Enheten för vuxna pågår sedan februari ett samarbete med Socialstyrelsen för att pröva
en handbok och manual som Socialstyrelsen tagit fram i syfte att säkerställa att handläggningsprocessen genomförs enligt EBP. I arbetet ingår att utveckla en brukarundersökning rörande inflytande och delaktighet. Inom Enheten för vuxna har samarbetet med Socialstyrelsen
genomförts och checklistan för handläggningsprocessen enligt EBP tillämpas med goda resultat.
Inom verksamhetsområdet missbruk har Mottagningsenheten, Enheten för vuxna, Unga vuxna
och Södermalms beroendeteam implementerat en metod (initial vårdplanering) för att planera
insatser efter de behov som framkommer i utredningsförfarandet. Detta har påvisat behov av
förändrade insatser och mer individuell anpassning. Metoden har också underlättat att göra en
planering där brukaren är en mycket delaktig part i samtalet.
Södermalms beroendeteam har genomfört ”Utvärdering av ett KBT-program för vuxna med
alkoholmissbruk. En kvalitetsgranskningsstudie”. Utvärderingen genomfördes från februari
2013 till maj 2014. Analysen visade att förändringen var statistiskt säkerställd och att behandlingen har samma effekt som framkommit i tidigare forskningsstudier. Södermalms beroendeteams KBT gruppbehandling ses som en framgång oavsett framtida återfall.[2]
Uppföljning av placerade barn och unga
Enheten för barn och ungdom gör en systematisk uppföljning när det gäller alla beviljade insatser och resultaten av dessa. Särskilt fokus ligger på de placerade barnen, där områden som
hälsa och utbildning noggrant följs upp. Uppföljningen ger möjlighet att både på individ- och
verksamhetsnivå skapa de bästa förutsättningarna för de barn och ungdomar som är i behov
av stöd från förvaltningen. Resultatet av uppföljningen är analyserat och visar att mer fokus
ska ligga på familjehemsplacerades pojkars utbildning. Förvaltningen ingår i ett nytt projekt,
”Bokpaket till familjehemsplacerade barn”, i samverkan med Socialförvaltningen och biblioteket Bokspindeln för att främja läsning.
Enheten för barn och ungdom har beviljats medel för att fortsätta med projektet, ”Det tredelade föräldraskapet” som vänder sig till föräldrar, familjehem och socialtjänst. Projektet syftar
bland annat till att förbättra skolresultaten för familjehemsplacerade barn.
Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
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Alla enheter inom förvaltningen ska beakta barnets bästa i de ärenden där barn finns inblandade genom att upprätta tydliga rutiner som är väl implementerade i verksamheten.
Barn till personer som inkommer till mottagningen eller enheten Unga vuxna uppmärksammas av medarbetarna genom att de ställer frågor om hur barnet påverkas av den vuxnes situation.
Mottagningsenheten ställer fastställda frågor till föräldrar som söker hjälp för egen del om hur
de tror att deras barn påverkas av situationen. Under första halvåret har frågorna ställts till
72 % av de vuxna med barn.
Mottagningen för barn har ett infört ett nytt arbetssätt som innebär att vid förhandbedömning
också samtala med det aktuella barnet. Hittills har socialsekreterarna samtalat med närmare
hälften av de aktuella barnen.
[1] Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd.
[2] Widén, T (2014) Utvärdering av ett KBT-program för vuxna med alkoholmissbruk. En
kvalitetsgranskningsstudie. Karolinska Institutet.

Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2014

Prognos 2014

Budget-justering

Avvikelse

Intäkter

-57,6

-65,6

8,0

Kostnader

219,2

224,2

-5,0

Netto

161,6

158,6

3,0

Individ och familjeomsorg beräknar ett överskott om 3,0 mnkr. Överskottet beror i huvudsak
på minskade administrativa kostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Målgrupp
Verksamheten vänder sig till personer med funktionsnedsättning som har behov av stöd och
insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Övergripande analys
Förvaltningen bedömer att nämndens mål för verksamheten kommer att uppfyllas i år. I stadens vision, uttryckt i Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass, finns tillgång till en samhällsservice av högsta kvalitet. Servicen är offentligt finansierad, men driften präglas av
mångfald. Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad. Arbete ska fortsätta med
att avskaffa kvarstående enkelt avhjälpta hinder och öka såväl den fysiska tillgängligheten
som tillgängligheten och delaktigheten i samhället i stort. Arbetet ska även präglas av ett tydligt brukarfokus, där alla bemöts med respekt. Alla personer med funktionsnedsättning ska
erbjudas en god omsorg, stöd och service. Insatserna ska utformas med respekt för den enskildes önskemål och syfta till att skapa förutsättningar för självständighet och delaktighet i
samhället.

Box 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 18 (67)

Utifrån detta fokuserar förvaltningen på att






fortsätta utvecklingen av en evidensbaserad praktik
öka självständighetsgraden hos varje enskild person som får stöd av förvaltningen
säkerställa tillgängligheten i förvaltningens verksamheter
utöka samverkan och kommunikation internt och externt
se till att resurserna används på ett sätt så att de gör mest nytta

För att möta ett växande Södermalm måste förvaltningen i god tid se ökade och minskade
behov framåt för att anpassa verksamheten efter kommande förhållanden. Södermalms stadsdelsförvaltning avser bidra till stadens behov av att öka antalet bostäder med särskild service.
I arbetet med verksamhetsuppföljningarna 2013/2014 har förvaltningen påtalat till entreprenörer, egen regi om vikten av att öka svarsfrekvensen, höja och använda resultaten från stadens
brukarundersökningar i högre omfattning.

Verksamhetens omfattning och innehåll
Antalet personer med biståndsbeslut om insatser omfattade i juli 2014 cirka 600 vuxna. Av de
vuxna hade cirka 240 personer daglig verksamhet, 230 personer hemtjänst/trygghetslarm och
cirka 180 personer bostad med särskild service.

Uppföljning av verksamhet och prioriteringar 2014
Självständighet
Insatserna som beviljas av förvaltningen ökar förutsättningarna till ett självständigt liv. Vid
val av insats beaktas alltid individens egna önskemål. Målet är att identifiera möjliga vägar till
självständigt liv för personer med funktionsnedsättning samt att identifiera barriärer som motverkar ett självständigt liv. Därigenom skapas förutsättningar för framgångsrikt förändringsarbete.
Inom Enheten för vuxna pågår sedan februari ett samarbete med Socialstyrelsen för att pröva
en handbok och manual som Socialstyrelsen tagit fram i syfte att säkerställa att handläggningsprocessen genomförs enligt EBP. I arbetet ingår att utveckla en brukarundersökning rörande inflytande och delaktighet.
Utifrån samma process har enheten för vuxna under våren också arbetat med bemötandefrågan. En del i det arbetet består i att intervjua brukare om hur de upplevt bemötandet från enhetens medarbetare och ge förslag på förbättringar.
Tillgänglighet
För att göra förvaltningens verksamheter tillgängliga för alla krävs att tillgänglighetsfrågorna
är en naturlig beståndsdel i den dagliga verksamheten. Hinder ska identifieras och undanröjas
för att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Kartläggning av tillgängligheten i Göta Ark, fritidsgårdar och mötesplatser för ungdomar har genomförts som en del av arbetsuppgifterna för ett antal ungdomar som fått sommarjobb.
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Planerade bostäder med särskild service
Förvaltningen har tidigare beställt 12 bostäder med särskild service i kvarteret Tygeln. Dessa
kommer att färdigställas 2015. Ytterligare 12 bostäder med särskild service är beställda i
kvarteret Filen och planeras bli färdigställda hösten 2015. Arbetet har påbörjats under 2014.

Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2014

Prognos 2014

Budget-justering

Avvikelse

Intäkter

-39,0

-39,0

0,0

0,0

Kostnader

415,9

426,8

12,9

2,0

Netto

376,9

387,8

12,9

2,0

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett överskott om 2,0
mnkr efter prestationsförändringar om 12,9 mnkr. Överskottet beror främst på minskade kostnader för hemtjänst.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder
Målgrupp
Verksamheten vänder sig till personer som helt eller delvis saknar annan ekonomisk försörjning och är i behov av ekonomiskt stöd enligt socialtjänstlagen.

Övergripande analys
Förvaltningen bedömer att nämndens mål för verksamheten kommer att uppfyllas. Enheten
fokuserar sitt arbete på att stödja personer till egen försörjning samt kvalitetssäkra utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Uppföljningar av individärenden, arbete med sjukskrivna utan
sjukpenning samt framtagande av ett arbetssätt för personer som är akut bostadslösa har en
central roll i enhetens arbete under innevarande verksamhetsår.
Antalet bidragsberoende hushåll fortsätter att minska, samtidigt som medelbidraget per hushåll ökar. Anledningen till det höga medelbidraget är framförallt ökade boendekostnader på
vandrarhem, härbärge och hotell. Enheten arbetar med framtagning av individuella boendeplaner för de individer som är akut bostadslösa. Resultaten för första sex månaderna har varit
goda. Av femton akut bostadslösa har nio fått ett eget varaktigt boende.
I strävan efter att bli en kunskapsbaserad socialtjänst följer Enheten för försörjningsstöd upp
resultaten av valda insatser och arbetssätt. Detta för att få en tydligare kunskap om vilka insatser som leder till bästa resultat för målgruppen. Insatserna följs upp månadsvis på individnivå
och redovisas på gruppnivå. Resultaten presenteras på enhetens transparenstavla. Enheten
behöver även
i fortsättningen förbättra analysen och utformningen av den lokala uppföljningen. Enheten för
försörjningsstöd arbetar målmedvetet för att minska bidragsberoendet inom stadsdels-området
och har under andra tertialen 2014 lyckats väl med sitt arbete mot världsklass.
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Verksamhetens omfattning och innehåll
I juni 2014 hade 638 hushåll ekonomiskt bistånd. Under januari till juni har i genomsnitt cirka
666 hushåll/månad haft ekonomiskt bistånd. Kostnaden för biståndet uppgår i genomsnitt till
5 224 tkr/månad vilket motsvarar cirka 7 850 kronor per hushåll och månad.

Uppföljning av verksamhet och prioriteringar 2014
Självständighet
Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska bidragsberoendet och att öka självständigheten
hos de som är i behov av försörjningsstöd. Fokus i arbetet ligger på individens förmågor och
den främsta uppgiften är att genom förändringsarbete skapa och stärka den enskildes förutsättningar till egen försörjning. Den prioriterade målgruppen är personer som är sjukskrivna
utan sjukpenning. Enheten har under januari till april intensivt arbetat med Försäkringskassan
i Nacka för att gemensamt ta fram ett arbetsflöde för denna målgrupp. Målet är att arbetsflödet är framtaget under hösten 2014.
Stävja felaktiga utbetalningar
Förvaltningen fortsätter förbättra rutinerna för att uppmärksamma och förhindra felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Samtliga arbetsgrupper inom Enheten för försörjningsstöd
och Unga Vuxna har under januari till april arbetat med att ta fram en plan för arbetet med
korrekta utbetalningar. Planen är framtagen utifrån respektive arbetsgrupps roll i handläggningsprocessen. Det strukturerade arbetet med kontroller fortlöper enligt fastställd plan.
Arbetsmarknadsåtgärder
Servicegruppen inom förvaltningen ger arbetsträning som insats till de som uppbär ekonomiskt bistånd och är i behov av förberedande insatser för att kunna ta ett arbete, eller klargöra
förutsättningarna för att ta ett arbete. Servicegruppen har ett tydligt rehabflöde där arbetsträning är ingången. Ett vanligt nästa steg för den som fungerar väl är en aktualisering för OSAanställning[1]. OSA är en tidsbegränsad skyddad anställning som tar individen närmare den
öppna arbetsmarknaden. OSA tar individen från försörjningsstöd, ger ökat ansvar och utvecklingsmöjligheter. Servicegruppen har utvecklat samarbete med Jobbtorg Resurs och Arbetsförmedlingen både för de som är i arbetsträning och de som har en OSA- anställning. De
OSA- anställda som bedöms vara redo för att kunna ta ett jobb på öppna arbetsmarknaden får
en individuell kontakt på Jobbtorg Resurs.
Sommarjobb
I år har 873 ungdomar sökt feriearbete. Totalt har 306 ungdomar fått feriearbete under sommaren varav 72 ungdomar har en funktionsnedsättning. 30 av feriearbetena finanserades inom
ramen för Vackra Stockholm. Ungdomarna erbjöds arbetstillfällen inom främst parkarbete,
förskola, äldreomsorg, teater, Söderandan, mötesplatser, servicegruppen, sportcamp och frivilligorganisationer som till exempel Fryshuset. Arbetsuppgifterna varierade beroende på
verksamhetsområde, mestadels socialt arbete inom äldreomsorgen men även en del torg- och
parkarbete.
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Förvaltningen prioriterade ungdomar med funktionsnedsättning. Några ungdomar med fysisk
funktionsnedsättning (bland annat rullstolsburen) arbetade på stadsdelsförvaltningen för att
undersöka tillgängligheten inom till exempel förskolor, fritidsgårdar och kontorsutrymmen
som tillhör Södermalms stadsdelsförvaltning. Resultatet visade att tillgängligheten behöver
förbättras. En handlingsplan håller på att upprättas och en del åtgärder är redan vidtagna bland
annat inom fritidsverksamheten. Ungdomar har uttryckt sig positiva till förvaltningen om feriearbetet.
[1] Offentligt skyddat arbete.

Ekonomska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2014

Prognos 2014

Intäkter

-11,7

-11,7

0,0

Kostnader

105,8

106,8

-1,0

94,1

95,1

-1,0

Netto

Budget-justering

Avvikelse

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett underskott om 1,0 mnkr.
Underskottet beror på att fler ungdomar har erbjudits sommarjobb.
Antal bidragshushåll
Antal personer
Bidragshushåll

Budget 2014

T2 Snitt jan – juli

Prognos helår 2014

685

658

685

Budget 2014

T2 Snitt jan – juli

Prognos helår 2014

35

36

36

Placeringar i arbetsmarknadsåtgärder
Antal personer
OSA

Antal bidragshushåll och personer med OSA-anställning beräknas till budgeterad nivå.

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
Förvaltningen bedömer att nämndens mål för verksamheten kommer att uppfyllas i år. Satsningarna på målgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har inneburit en generell kompetenshöjning hos medarbetarna vilket ökar möjligheten att inkludera målgruppen i
den öppna fritidsverksamheten. För att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ha en bra fritid har förvaltningen påbörjat åtgärder. Två av fyra fritidsverksamheter
har riktad verksamhet för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hösten
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2014 startar ytterligare en verksamhet för målgruppen. Den nya verksamheten utgår från behov som uppmärksammats i verksamheterna. Under sommaren 2014 har ett samarbete med
Enskede-Årsta-Vantör och Farsta stadsdelsförvaltningar genomförts med goda resultat för
målgruppen. Det har bland annat erbjudits badbussverksamhet som ett pilotprojekt. Det ingen
möjlighet att följa upp hur många ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i de öppna
fritidsverksamheterna då ingen registrering av funktionsnedsättningar görs.

Verksamhetens omfattning och innehåll
Fritidsgården Duvnäsgatan har i genomsnitt drygt 120 besökare per vecka. Fritidsgården har
även kvällsverksamhet med 10 platser för pojkar med funktionsnedsättning och som är i ålder
12-16 år. Träffpunkt Björnsan har cirka 30 besökare per vecka och Maria ungdomsklubb
(MUK) cirka 90 besök per vecka. Fryschillet, fritidsgårdsverksamheten som är ett samarbete
mellan stadsdelsförvaltningen och Fryshusets har i genomsnitt cirka 47 besökare per vecka
med sitt öppethållande tre kvällar
i veckan. FrysChillet har även en öppen riktad grupp för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en kväll per vecka. Verksamheten startade i oktober 2013 och har haft tre
till fem besök per gång. Lovely days som är en lovverksamhet i Fryshusets regi har 120 medlemmar från Södermalms stadsdelsområde.

Uppföljning av verksamhet och prioriteringar 2014
Trygghet och delaktighet
Under 2013 arbetades ett gemensamt policydokument fram för de fyra fritidsverksamheterna
Duvnäsgatans fritidsgård, Träffpunkt Björnsan, Maria ungdomsklubb (MUK) och FrysChillet.
Syftet med policydokumentet är att från 2014 ha en gemensam grund för hur ungdomar ska
bemötas i olika situationer. Detta för att öka tryggheten och underlätta för ungdomarna att
besöka de olika fritidsverksamheterna inom Södermalms stadsdelsområde. Fritidsverksamheternas enkät gällande delaktighet och trygghet har förbättrats i samverkan med ungdomar från
de fyra verksamheterna. Fritidsverksamheterna ska arbeta vidare med trygghet och delaktighet
i verksamheterna bland annat genom gårdsråd och att identifiera trygga/otrygga miljöer. Under 2013 genomfördes utbildning i nätvandring på Fryshuset (Nätvandrarna) för samtliga
medarbetare inom fritidsverksamheterna på Södermalm. Syftet med projektet är att öka medarbetares och verksamhetsledares kunskap om nätvandring genom utbildning och praktisk
tillämpning samt att utarbeta metoder och manual för nätvandring inom fritidsverksamheten
på Södermalm.
För att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ha en bra fritid har fritiden
under hösten 2013 genomfört en kartläggning av den fysiska tillgängligheten. En åtgärdsplan
är framtagen. Vissa enklare vardagshinder som att till exempel flytta ned tvål och handdukshållare på rullstolstoaletter (RWC) samt kommer en ombyggnation för att anpassas till RWC.
Två av fyra fritidsverksamheter har riktad verksamhet för ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och hösten 2014 startar ytterligare en verksamhet för målgruppen. Den
nya verksamheten utgår från tidigare uppmärksammat behov för målgruppen.
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Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2014

Prognos 2014

Budget-justering

Avvikelse

Intäkter

0,0

0,0

0,0

Kostnader

7,2

7,2

0,0

Netto

7,2

7,2

0,0

För fritid och kultur för ungdomar beräknas en budget i balans.

Äldreomsorgsavdelningen
Övergripande
Ekonomisk hushållning
De ekonomiska medlen används effektivt för att uppnå god kvalitet inom äldreomsorgen.
Bemanningen anpassas efter tillgängliga resurser. För att öka resurserna för verksamheterna
frigörs administrations- och lokalkostnader. Alla enheter fokuserar på att ha en budget i balans.
Verksamhetsutveckling
Äldreomsorgens verksamhet styrs och utvecklas utifrån analyser av resultatet från brukarundersökningar, individuppföljningar, verksamhetsplanens indikatorer och avdelningens verksamhetsuppföljningar.
Kompetensförsörjning
Medarbetare erbjuds olika typer av kompetensutveckling.
Kommunikation
Äldreomsorgens uppgift tydliggörs via tillgängliga kommunikationskanaler. Södermalms
äldre och deras anhöriga känner trygghet i att hjälpen från äldreomsorgen finns när den behövs. Det är lätt att komma i kontakt med den som är ansvarig för verksamheten. Genom projektet ”Mötet med stockholmaren” kommer gott bemötande att förstärkas och utvecklas inom
samtliga enheter.

Målgrupp
Äldreomsorgen är till för de södermalmsbor som fyllt 65 år och som har behov av stöd i sin
vardag. Äldreomsorgen ska även erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en
närstående äldre.
Verksamheten styrs främst av Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Patientsäkerhetslagen. Lagarna kompletteras med nationella styrdokument och stadens riktlinjer.

Box 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 24 (67)

Övergripande analys
Förvaltningen bedömer att nämndens mål för verksamheten i hög grad kommer att uppfyllas.
Äldreomsorgen bidrar till en stad i världsklass enligt vision 2030. Genom att fortlöpande utvärdera och analysera uppnådda resultat vidareutvecklas äldreomsorgen till behoven och kraven hos framtidens äldreomsorgstagare.
Verksamhetens omfattning och innehåll
För 2014 planerade äldreomsorgen för 786 personer i vård- och omsorgsboende och 2 074
personer med hemtjänstinsatser.
I slutet av december 2013 var antalet personer med beslut om vård- och omsorgsboende 775
och vid en avstämning i slutet av juli 2014 var antalet personer 822. Antalet personer med
hemtjänstinsatser under motsvarande avstämningar var 2 137 respektive 2 069.
Trots att andelen äldre över 80 år minskar visar utvecklingen på en ökning av behovet av
vård- och omsorgsboende. En tidigare avvikelse mellan Sweco Eurofutures AB prognos och
verkligt utfall gör att en bedömning av behov och efterfrågan måste göras med en viss försiktighet.

Uppföljning av verksamhet och prioriteringar 2014
Värdegrund och bemötande
En grundläggande förutsättning för ett respektfullt bemötande och en fungerande dialog är att
se individen. I varje möte ska äldreomsorgens medarbetare respektera den äldres rätt till integritet, självbestämmande och delaktighet.
Mötet mellan den äldre och äldreomsorgens medarbetare tydliggörs i samband med arbetet
med att göra stadens värdegrund känd för äldreomsorgens medarbetare
Kvalitetshöjning inom äldreomsorgen
Ett förändringsarbete, som omfattar värdegrund, bemötande, samarbete, arbetssätt och tidsplanering pågår vid Kulltorps vård- och omsorgsboende. En projektledare för förändringsarbetet deltar som observatör i det dagliga arbetet och reflekterar därefter tillsammans med arbetsledare och medarbetare. Arbetet har resulterat i förbättringar i såväl bemötande som aktiviteter. En gemensam målbild har formulerats. Målet är att stärka den individuella omsorgen
för att tillgodose den enskildes behov. För att lära från andra goda exempel har studiebesök
gjorts på Guldbröllopshemmet och fler liknande besök planeras.
Förbättringar i boendemiljön har också genomförts på Kulltorp med bland annat ommålning
och tydlig uppmärkning av lägenhetsdörrar.
Samarbetsprojektet ”SALUT”, mellan äldreomsorgen på Södermalm och Stockholms stadsbibliotek, har hittills resulterat i en workshop för att öka medarbetarnas förståelse för de äldres
livsberättelser och en inspirationsföreläsning på samma tema. Föreläsningen riktade sig även
till anhöriga. En annan aktivitet som startat är högläsning för äldre i samverkan med volontärer från Frivilligcentralen Viljan. Äldrecentrum har fått i uppdrag att utvärdera projektet som
avslutas december 2016.
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Demens ABC
En nätbaserad utbildning i Demens ABC har pågått vid två enheter. På en av enheterna har all
personal genomgått utbildningen och på den andra enheten pågår den fortfarande.
Anhörigstöd
Nytorgsträffens Anhörigcenter har beviljats 216 tkr från Äldreförvaltningen och har påbörjat
en utveckling av aktiviteter och öppettider. Under sommaren har Nytorgsträffen haft verksamhet fem lördagar mellan klocka elva till sjutton. Exempel på verksamhet är kaffeservering,
dans och ipad-utbildning. Lördagsöppet blev så uppskattat att det kommer att fortsätta under
hösten och bland annat erbjuda ipad-utbildning och kulturcafé.
Under mars-juni bjöd Nytorgsträffen in till två matskolor. Då kurserna inte blev fulltecknade
ändrades några platser till ”Mat och pensionat”. Denna aktivitet riktades till pensionat Nytorget där några gäster tillsammans med omvårdnadspersonal vid fyra tillfällen fick laga enklare
desserter och mellanmål tillsammans.
Anhörigcentret utvecklas kontinuerligt i samarbete med pensionärs- och frivilligorganisationerna och landstinget.
Utevistelse
Dagverksamheter för äldre, både de som inte kräver biståndsbeslut (öppna) och de som kräver
det, har haft öppet under sommarmånaderna och erbjuder aktiviteter utomhus.
Nytorgsträffens senior- och anhörigcentrum har anordnat fyra bussutflykter till förvaltningens
odlingslott i Södra Årstalundens koloniområde. Intresset för bussutflykterna har varit stort och
fortsätter därför under hösten.
Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus bedriver omfattande aktiviteter hela sommaren. Tre
dagar i veckan från mitten av juni till mitten av augusti förlägger Tellus fritidscenter sin verksamhet till badet vid Stora Sköndal, när vädret så tillåter. Antalet besök på Stora Sköndal har i
genomsnitt varit 25 personer per dag. En dag i veckan året om utgår stavgång från Tellus och
Tanto. I genomsnitt har Tellus 15-20 deltagare och Tanto fem till sex. Utflykter med olika
resmål erbjuds varje månad under hela året.
Lusthuset på Hornstulls servicehus planerar sina aktiviteter månadsvis och utomhusaktiviteterna utgår utifrån årstiderna. Planeringen anslås i servicehuset på anslagstavlan och genom
utskick till de boende i huset.
Äldres utsatthet
För att stoppa våld och övergrepp mot äldre vidareutvecklar äldreomsorgen samarbetet med
det lokala brottsförebyggande rådet. Likaså fortsätter samverkan med sociala avdelningen
kring våld i nära relationer.
Beställarenhetens Fridsgrupp, fyra biståndshandläggare, utvecklar arbetet med att ge stöd till
äldre personer som utsätts för våld i nära relation. Samtliga biståndshandläggare har vid hembesöket, då de är ensamma med den äldre, ställt FREDA[1]- kortfrågor. Under året har instrumentet prövats och 204 personer har besvarat frågorna om de utsätts för våld i nära relation. Efter utvärdering av resultatet har frågorna delvis omarbetats för att bli lättare att besvara.
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Biståndhandläggarna lämnar också muntlig och skriftlig information om vilket stöd som finns
till de äldre som önskar detta.
Hälso- och sjukvård
Under 2014/2015 pågår ett projekt med att införa ett nytt journalsystem, LifeCARE, som ska
ersätta nuvarande dokumentationssystem Vodok. En del i det nya journalsystemet är att införa
ICF, en internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. I samband med införandet av ICF kommer stadsgemensamma riktlinjer för dokumentation att tas
fram. En införandeledare samordnar genomförandet av övergången till det nya systemet och
det pågår rekrytering av ytterligare en införandeledare. Innerstadens MAS-funktioner fortsätter att samverka med landstinget i olika nätverk.
De upphandlade läkemedelsskåpen installeras successivt i lägenheterna på vård- och omsorgsboendena. Hittills är installationen genomförd på tre av 12 vård- och omsorgsboenden.
De vård- och omsorgsboenden som inte redan har dosdispenserade läkemedel övergår till
ApoDos när läkemedelsskåpen är på plats.
Minoritetslagen
Aktiviteter för gruppen sverigefinska äldre anordnas dels av förvaltningen dels i samverkan
med övriga innerstads-förvaltningar. Inom förvaltningen erbjuder Viljan, Södermalms frivilligcentral, caféverksamhet en gång i veckan för endast finsktalande personer. Deltagarantalet
har ökat från cirka tre personer, vid starten av verksamheten för cirka ett år sedan, till nuvarande i genomsnitt sju personer. Cafégästerna har även fått ökat intresse för att delta i utflykter som anordnas av Viljan.
Varje månad anordnas allsång med en ledare från Bergsund vård- och omsorgboende. Deltagarantalet är i genomsnitt 10 personer.
På Nytorgsträffens äldre- och anhörigcenter finns det möjlighet att en gång i veckan delta i
yoga för seniorer med finsk instruktör. En anställd från förvaltningen är instruktör och deltagarantalet är i genomsnitt sju personer. I höst planeras en utbildning i finska språket. Syftet är
att höja kvalitén i språket för finskspråkig personal. Utbildningen kommer att anordnas i samverkan med övriga innerstadsförvaltningar.
Ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet
Enligt SOSFS 2011:9[2] ska vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet
enligt LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet
ska användas för ett systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
Under våren har Äldreförvaltningen tillsammans representanter från stadsdelsförvaltningarna
utvecklat en modul i ILS-webb som stöd för enheterna i att upprätta ett ledningssystem för sitt
systematiska kvalitetsarbete som följer socialstyrelsens föreskrift. Förvaltningen har tagit
fram ett projektdirektiv för att implementera kvalitetsledningssystemet i äldreomsorgens enheter i egen regi. Projektet startar med en utbildning i modulen i ILS-webb.
Åtgärder inom hemtjänst
Ett nytt ersättningssystem inom hemtjänsten har införts under 2014. Förvaltningen tillhandaBox 4270
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håller ett administrativt införandestöd till samtliga utförare, såväl egen regi som privat. För att
hantera utförardokumentationen i det nya systemet är särskilda handledare utsedda.
Sedan två år tillbaka leder fyra biståndshandläggare samverkansmöten med hemtjänstutförare
en gång per månad. Syftet är att förbättra samarbetet mellan beställare och utförare så att de
äldre får en fungerande tillvaro i det egna hemmet. En utvärdering har gjorts som visar att
framför allt utförarna upplever en förbättrad samverkan sedan arbetet inleddes. Under hösten
utökas antalet medverkande utförare.
Utveckla verksamhetsuppföljningen
Äldreomsorgens modell för verksamhetsuppföljning har använts
i drygt två år. En reviderad modell för verksamhetsuppföljningarna har tagits fram för att få
en mer kvalitetssäkrad uppföljning. Den reviderade modellen används från och med 2014 och
utvärderas kontinuerligt.
[1] FREDA är en standardiserad bedömningsmetod i arbetet mot våld i nära relationer.
FREDA är baserat på sju internationella vetenskapligt prövade instrument.
[2] Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto
Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2014

Prognos 2014

Budget-justering

Avvikelse

-170,0

169,0

-1,0

1 058,9

1 061,9

-3,0

888,9

892,9

-4,0

Äldreomsorgen beräknar ett nettounderskott om 4,0 mnkr. Underskottet beror främst på ökat
behov av vård- och omsorgsboende.
Insatser enligt SoL för äldre
Budget 2014

T2 Snitt jan – juli

Prognos helår 2014

1933

1928

1933

Hemtjänst i servicehus

141

141

141

Vård- och omsorgsboende varav korttids

78615

82216

81016

191

195

195

Antal personer
Hemtjänst i ordinärt
boende

Dagverksamhet

Inom vård- och omsorgsboende är prestationerna högre än budget. Övriga insatser följer i
stort sätt budget. Prestationerna står i paritet med den ekonomiska prognosen.
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Stadsmiljöverksamhet
Målgrupp
Verksamhetsområdet berör alla som bor i eller besöker Södermalms stadsdelsområde.

Övergripande analys
Förvaltningen bedömer att nämndens mål för verksamheten kommer att uppfyllas.
För att uppnå målsättningen med andelen nöjda med skötseln av park och grönområden har en
betydande satsning gjorts på renhållning utöver avtalen under sommarperioden 2014. Parker
med högt besökstryck har städats tre gånger per dag och kvällsstädning har skett efter klockan
20.00. Dessa insatser har lett till att parkerna upplevts som rena och prydliga även under de
besöksintensiva veckorna med vackert väder. Även satsningen på perennplantering och genomförda underhållsåtgärder har bidragit till att få trygga och välskötta parker.
För att främja tryggheten och öka trivseln i Björns trädgård samarbetar Söderandan med polisen, SL, socialförvaltningen, trafikkontoret, bostadsrättsföreningar och företagare. De planerade åtgärderna, bland annat upprustning av SL:s byggnader och anläggning av Agilitybana[1], är i stor utsträckning genomförda. Det som återstår är att sätta upp ny och kompletterande belysning, vilket kommer att genomföras under hösten.

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 medlemmar
från lokala föreningar, affärer, restauranger, samfund och myndigheter inom stadsdelsområdet.

Uppföljning av verksamhet och prioriteringar 2014
Renhållning
Under sommarsäsongen 2014 har renhållningsinsatser utöver avtalen genomförts i de mest
välbesökta parkerna. Insatserna har omfattat både en generell höjning av städfrekvenserna och
en utökad kvälls- och helgstädning. Inom ramen för Vackra Stockholm har ett 30-tal feriearbetande genomfört renhållningsinsatser under sommaren i stadsdelsområdets mest välbesökta
parker. Totalt har cirka 60 ungdomar arbetat med renhållning i parkerna.
Genomförande av underhållsplaner
För att vidmakthålla god parkstandard och förhindra kapitalförstöring fortsätter genomförandet av framtagna underhållsplaner. Staden centralt har samordnat en inventering av de nödvändiga underhållsbehoven i parkerna i stadens 14 stadsdelsområden. Kostnaden för SöderBox 4270
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malms parker beräknas enligt denna till cirka 48 mnkr. Det innebär att ett genomförande av
framtagna underhållsplaner kommer att ske under en längre tidsperiod.
Högt lekvärde med hög säkerhet i stadsdelsområdets lekplatser
Arbetet med att utveckla lekplatsen i Junotäppan till en temalekplats, är under slutförande.
Utformningen har skett i dialog med en föräldragrupp boende i Gamla stan.
God tillgänglighet
Ett arbete pågår med att genomföra de tillgänglighetsåtgärder som nämnden sökt och har erhållit medel för. Bland annat har markytan kring Nytorgets fontändamm jämnats ut och trapporna i Björns trädgård har försetts med kontrastmarkering.
Trygghets- och säkerhetsarbete
För att förebygga och hantera oönskade händelser bedrivs ett systematiskt arbete med krisberedskap, olycks- och brandförebyggande arbete, incidentrapportering, risk- och sårbarhetsanalyser och ett brottsförebyggande arbete.
[1] Banhoppning för hundar

Ekonomiska förutsättningar
Mnkr, netto

Budget 2014

Prognos 2014

Budget-justering

Avvikelse

Intäkter

-0,8

-0,8

0,0

Kostnader

35,5

35,0

0,5

Netto

34,7

34,2

0,5

Stadsmiljöverksamheten prognosticerar ett överskott om 0,5 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
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 bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges
mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål och indikator.
Prognosen är att 40 % av nämndens verksamhet är upphandlad
i konkurrens.
Indikator

Periodens
utfall

Andel upphandlad verksamhet
i konkurrens

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

42,97 %

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

37 %

37 %

2014

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.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande
Uppfylls helt
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges
mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål, indikatorer och aktiviteter.
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En kunskapsbaserad socialtjänst utvecklas vidare för att förbättra kvaliteten och öka delaktigheten, vilket kommer att leda till en högre självständighetsgrad hos den enskilde och minskat
bidragsberoende.
Ett gott exempel är arbetet med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som ofta är i
behov att få pröva sin arbetsförmåga och sociala färdigheter. Socialsekreterare som remitterar
klienter till Servicegruppen gör sin individuella bedömning utifrån kunskap, erfarenhet, riktlinjer samt tar hänsyn till klientens egna önskemål, bakgrund och tidigare planering. Arbetsträningscoach stämmer av planeringen löpande under perioden av insatsen. I samråd med socialsekreterare arbetar Servicegruppen mot lämpligt nästa steg och är med som stöd inför ett
avancerande. Då flera verksamheter och myndigheter är avgörande för att rehabiliteringskedjan ska vara fungerande är samverkan en central punkt. Förutom förvaltningens egna enheter
samverkar Servicegruppen bland annat med OSA-handläggare, Jobbtorg Resurs och Arbetsförmedlingen. En viktig faktor har varit möjligheten att kunna kombinera arbetsträning med
andra insatser såsom Jobbtorg Resurs för att kunna bibehålla framstegen.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

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

100 st

50 st

100 st

100 st

1600 st

Tertial
2 2014

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

0,73 %

0,76 %

0,8 %

0,8 %

4,0 %

Tertial
2 2014

Andel personer beroende av
ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen

0,65 %

0,69 %

0,7 %

0,7 %

2,0 %

Tertial
2 2014

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

0,52 %

0,53 %

0,53 %

0,53 %

1,2 %

Tertial
2 2014

Indikator

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning,
utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder

2014-01-01

2014-12-31

Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.

2014-01-01

2014-12-31

Period

Avvikelse

Nämndmål:
Individen klarar sin egen försörjning
Uppfylls helt
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Beskrivning

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

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

20 %

20 %

Tertial
2 2014

Period

Andel personer som arbetstränar på Servicegruppen som
kommer närmare egen försörjning

30 %

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

50 %

50 %

50 %

50 %

Tertial
2 2014

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

58 %

16 %

20 %

20 %

Tertial
2 2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Uppfylls helt
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges
mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål, indikatorer och aktiviteter.
Nämndens verksamheter köper in en stor andel ekologiska livsmedel. Prognosen är att 28
procent av inköpta livsmedel är ekologiska. Inom förskolan uppgår andelen ekologiska livsmedel till 31 procent.
Eftersom insamlingen av matavfall i kärl är problematisk på grund av utrymmesbrist kommer
målsättningen om andelen sorterat matavfall inte uppnås. För att öka mängden matavfall som
sorteras ut för biologisk behandling kommer köken på förskolorna ses över. Detta för att undersöka om det går att installera matavfallskvarnar.
För att främja barns välbefinnande fortsätter förvaltningen att utveckla en hälsofrämjande
förskola. Andelen ekologiska livsmedel har till och med augusti ökat med tre procentenheter
jämfört med samma period 2013 och uppgår nu till 31 %.
Indikator
Andel dubbdäck
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Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013
0%

Prognos
helår

Årsmål
0%

KF:s
årsmål
tas
fram av

Period
2014
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Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

nämnden/sty
relsen
Andel ekologiska livsmedel i
stadens egna verksamheter

28,16 %

Andel elbilar

25,41 %

28 %

10 %

22 %

20 %

Tertial
2 2014

18 %

9%

2014

Andel miljöbilar i stadens bilflotta

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tertial
2 2014

Andel miljöbränslen i stadens
etanol- och biogasfordon

91,02 %

61,16 %

90 %

85 %

tas
fram av
nämnd/
styrelse

Halvår
1 2014

100 %

tas
fram av
nämnd/
styrelse

2014

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

45
kwh/kvm

47
kwh/kv
m

33 kWh

2014

Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut
för biologisk behandling

23,8 %

45 %

45%

2014

Kommentar
En översyn av samtliga kök på förskolorna kommer att genomföras under hösten 2014 med syftet att undersöka
möjligheten att installera matavfallskvarn.Installation av matavfallskvarn innebär att biogas kan utvinnas av avloppsreningsverken Henriksdal eller Bromma.

Nämndmål:
Nämndens verksamhet är miljövänlig
Uppfylls helt
Beskrivning

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.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Följa nämndens miljöhandlingsplan 2014. Redovisa åtgärder
vid avvikelser i samband med tertialrapporter och i verksamhetsberättelsen.

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm
Uppfylls helt
Box 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 35 (67)

Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges
mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål, indikatorer och aktiviteter.
Indikator

Periodens
utfall

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

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

0

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

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

0

tas
fram av
nämnden

2014

24

tas
fram av
nämnden

2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges
mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål, indikatorer och aktiviteter.
Parklekarna utvecklar kontinuerligt sin verksamhet efter besökarnas önskemål. Barnen i förskolan tar del av och utövar kultur på många sätt.
För att nå ett Stockholm i världsklass ska fritidsverksamheten vara till för alla. Den ska vara
tillgänglig och ungdomarna ska känna sig delaktiga.
Ett gott exempel är att ungdomar med funktionsnedsättning har ökade möjligheter, både i
öppna grupper och biståndsbedömda insatser, att delta i fritidsverksamheten. Samverkansvinster görs
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.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Södermlams stadsdelsnämnd ska utveckla nya former för
sommarkollo

2014-01-01

2014-12-31
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Nämndmål:
Ungdomar är delaktiga i sin fritid
Uppfylls helt
Beskrivning

Varje fritidsgård/träffpunkt ska ha ett varierat utbud av aktiviteter. Fritidsgården är en arena
där unga kan stärka sin egen identitet, självkänsla och självförtroende. Verk-samheten skapar
förutsättningar för ungdomars val av en positiv livsstil och främjar demokratisk träning.
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Andel mötesplatser/fritidsgårdar som är tillgängliga för funktionsnedsatta
ungdomar

Årsmål

KF:s
årsmål

50 %

Period
2014

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

Kultur i förskolan omfattar kultur för, med och av barn. Det sker bland annat genom barnens
eget skapande och genom att de går på externa kulturarrangemang som till exempel teater och
museum. Barnkulturplanen – Kultur i ögonhöjd – är en viktig del i detta arbete, liksom förskolornas kulturombud.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

Andel barn som visar grundläggande skapande förmågor

95 %

95 %

95 %

95 %

Halvår
1 2014

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

55 %

61 %

65 %

80 %

Halvår
1 2014

Indikator

KF:s
årsmål

Period

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

Besökarna är mycket nöjda med parklekarna. Det beror bland annat på att parklekarna erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter och material utifrån vad besökarna tycker är viktigt.
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Indikator

Periodens
utfall

Andel besökare som tycker att
parkleken är rolig och utmanande

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

92 %

Årsmål

KF:s
årsmål

92 %

Period
2014

Kommentar
Tidigare har parkleksenkäten genomförts under våren och resultat redovisats i T2. Enligt önskemål från enhetschef parklek genomförs enkäten i år under hösten och resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges
mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål, indikatorer och aktiviteter.
För att främja tryggheten och öka trivseln i Björns trädgård och i närområdet har Söderanden
samverkat med olika aktörer. Olika åtgärder och aktiviteter har genomförts och beräknas fortsätta fram till slutet av året.
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andelen som upplever trygghet
i den stadsdel där man bor

79 %

80 %

73 %

2014

Stockholmarnas nöjdhet med
skötsel av park och grönområden

67 %

62 %

62 %

2014

Andel genomförda åtgärder
inom ramen för RSA

100 %

100 %

100 %

2014

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna
implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för
personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i
stadens verksamheter.

2014-01-01

2014-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.

2014-01-01

2014-12-31

Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens
beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring

2014-01-01

2014-12-31
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Nämndmål:
Stadsdelsområdet är tryggt och har rena och välskötta parker
Uppfylls helt
Beskrivning

Parker och grönområden ska upplevas som vackra och välskötta. Upplevelsen av Södermalm
som ett tryggt och säkert stadsdelsområde ökar genom förstärkt städning, ökad tillgänglighet,
välskötta grönområden och det brottsförebyggande arbetet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra skräpmätning i Drakenbergsparken.

2014-06-23

2014-09-28

Genomföra städinsatser utöver avtalen i de mest utsatta
parkerna under perioden 1 maj till 31 oktober.

2014-05-01

2014-10-31

Genomföra vårstädningskampanj under vecka 17.

2014-04-21

2014-04-27

Restaurera och förnya stadsdelsområdets perennplanteringar.

2014-01-01

2014-12-31

Uppmuntra till fler brukarmedverkansavtal (år 2013 uppgår
antalet till 35)

2014-01-01

2014-12-31

Genomföra aktiviteter enligt plan för brottsförebyggande arbete

2014-01-01

2014-12-31

Ta fram en trygghets- och säkerhetsplan

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

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

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald
Uppfylls helt
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges
mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål, indikatorer och aktiviteter.
Prognosen är att äldre och personer med funktionsnedsättning upplever att de kan välja utförare för sitt stöd. Inom förskolan stämmer inte alltid platsutbudet överens med vårdnadshavarnas önskemål, varför kommunfullmäktiges mål inte uppfylls om att 77 procent upplever att de
har valmöjlighet inom barnomsorg.
Förvaltningen avser att göra en genomlysning av den dagliga verksamheten för personer med
funktionsnedsättning för att bättre kunna bedöma hur verksamheten bör dimensioneras och
organiseras för att därefter återkomma till nämnden med ett förnyat förslag till konkurrensutsättning. Detta mot bakgrund av att entreprenören avstod från att förlänga avtalet. Verksamheten drivs i egen regi sedan 1 april 2014.
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Indikator
Andel brukare som upplever att
de har valmöjlighet inom förskola

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

66 %

66 %

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

77 %

77 %

2014

Kommentar
Uppgiften avser brukare som har barn både i kommunal och fristående förskola. Utbyggnaden av förskolan
pågår enligt planeringen för att fler föräldrar/vårdnadshavare ska ha möjlighet att få en förskoleplats de har sökt.
Andel brukare som upplever att
de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning

67 %

69 %

69 %

2014

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

90 %

90 %

90 %

2014

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

84 %

84 %

84 %

2014

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

Valfrihetssystemen innebär valmöjlighet för de som behöver tjänsterna. Brukarundersökningarna bidrar dels till att underlätta valet av utförare, dels till att följa upp de utförda tjänsternas
kvalitet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vid verksamhetsuppföljning ska avdelningscontrollern uppmärksamma stadens brukarenkät och resultat samt uppmana
utföraren att genomföra alternativa utvärderingsmetoder om
hur brukare upplever insatserna.

2014-04-01

2014-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges
mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål, indikatorer och aktiviteter.
Södermalms förskolebarn erbjuds en förskola på väg mot världsklass enligt Vision 2030. Förskolorna tillvaratar barnens nyfikenhet och lust att lära. Fokus på språk, läsning och informatBox 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 40 (67)

ions- och kommunikationsteknologi (IKT) stärker barnens utveckling och lärande. Både barnens och medarbetarnas motivation, engagemang, delaktighet och inflytande tas tillvara i utvecklingen av verksamheten. Medarbetarna ges möjlighet till kompetensutveckling.
Ett gott exempel är ”Förskola + Bibliotek = Läsa Mera”. Förvaltningen och Stockholms
stadsbibliotek har tillsammans satsat på läsning inom förskolan, för att tidigt skapa intresse
för böcker och att få barnen nyfikna på litteraturens värld. Projektet ”Läsa Mera” syftar till att
hitta vägar för att kreativt, utvecklande och på ett roligt sätt arbeta med barn, böcker och
språk. Ett läsombud på varje kommunal förskola har utbildats, vilka i dag sprider inspiration i
verksamheterna.
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Andel enheter som genomför
systematiskt barnsäkerhetsarbete

100 %

Andel förskollärare av antal
anställda

40 %

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

tas
fram av
nämnden

2014

41 %

41 %

2014

83 %

85 %

85 %

2014

Antal barn per grupp

13,5
barn/avd.

16

16

2014

Antal förskolebarn per anställd
(årsarbetare)

4,89 st

4,9

4,9

2014

Personalens bedömning av
"förskolans förmåga att stödja
barns lärande och utveckling"

3,34

3,7

3,7

2014

Andel nöjda föräldrar

85 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen
legitimerade förskollärare ökar

2014-01-01

2014-12-31

Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa
att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola skola i enlighet med stadens riktlinjer

2014-01-01

2014-12-31

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

2011-01-01

2014-12-31

Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig
del i barnens utbildning

2014-01-01

2014-12-31

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

2014-01-01

2014-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan

2014-01-01

2014-12-31

Box 4270
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Tjänsteutlåtande
Sid 41 (67)

Nämndmål:
Barnen visar grundläggande demokratiska värderingar
Uppfylls helt
Beskrivning

Förskolans medarbetare ger barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att känna ansvar
och förståelse för gemensamma demokratiska värderingar. Det innebär bland annat att barnen
visar ansvar, respekt och solidaritet med andra människor och förståelse för alla människors
lika värde.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

Andel barn som visar grundläggande demokratiska värderingar

86 %

85 %

86 %

85 %

Halvår
1 2014

Andel vårdnadshavare som är
nöjda med utvecklingen av
barnens sociala förmåga

90 %

87 %

90 %

87 %

Halvår
1 2014

Indikator

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna ska arbeta aktivt med att bryta traditionella
könsmönster

2013-01-01

2014-12-31

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 lärandet inom olika områden.
Det innebär bland annat att barnen utvecklar sitt talspråk och sin nyfikenhet och förståelse för
naturvetenskap och teknik.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

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

90 %

90 %

90 %

90 %

Halvår
1 2014

Andel förskollärare som har en
förskollärarexamen (årsarbetare)

93 %

92 %

93 %

90 %

Tertial
2 2014

Andel nöjda vårdnadshavare
avseende utveckling och lärande

80 %

78 %

80 %

80 %

Halvår
1 2014

Indikator

Box 4270
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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

Avvikelse

Nämndmål:
Barnen är delaktiga och har inflytande
Uppfylls helt
Beskrivning

Miljöerna utformas och verksamheten planeras och utvärderas tillsammans med barnen, deras
idéer och behov. Materialet är tydligt presenterat. Det innebär bland annat att barnen själva
väljer vad de vill göra, deltar i samtal och framför sina synpunkter.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

Andel barn som är delaktiga
och har inflytande

83 %

82 %

83 %

82 %

Halvår
1 2014

Andel vårdnadshavare som är
nöjda med barnens inflytande
och delaktighet

86 %

80 %

86 %

83 %

Halvår
1 2014

Indikator

KF:s
årsmål

Period

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

Barnen ges förutsättningar att förbereda sig inför övergången till förskoleklass. Deras behov
och intressen ligger till grund för planeringen. Barnen har en dokumentation av vad förskolan
har arbetat med under sin förskoletid. Vårdnadshavarna uppmuntras att delta vid överlämnandesamtal mellan förskola och skola.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

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

83 %

86 %

83 %

86 %

Halvår
1 2014

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

98 %

97 %

98 %

97 %

Halvår
1 2014

Indikator

Box 4270
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra fokusgrupper med barn som ska börja i förskoleklass

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Vårdnadshavare och förskola samverkar för barnets bästa
Uppfylls helt
Beskrivning

Förskolans medarbetare har professionella relationer med vårdnadshavarna och en tydlig dialog med dem kring barnet. Vårdnadshavarna ges möjlighet att vara med och påverka verksamheten och erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per år.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

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

97 %

97 %

97 %

97 %

Halvår
1 2014

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

86

84

86

84 %

Halvår
1 2014

Indikator

KF:s
årsmål

Period

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges
mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål, indikatorer och aktiviteter.
En kunskapsbaserad socialtjänst utvecklas vidare för att förbättra kvaliteten och öka delaktigheten, vilket kommer att leda till en högre självständighetsgrad hos den enskilde. Det pågår ett
utvecklingsarbete av anhörigstödet. En handlingsplan har tagits fram och ska implementeras
under hösten.
Ett gott exempel är enheten för unga vuxna som arbetar integrerat med samtliga av socialtjänstens uppdragsområden. För att veta om de unga vuxna utvecklas mot självständighet har
medarbetarna i gruppen tagit fram ett sätt att mäta självständighet oavsett funktionsförmåga.
Var tredje månad följs brukarna upp i en mätning som tar cirka fem minuter att göra. Mätningen görs inom de områden som är av vikt för att kunna nå självständighet; försörjning,
boende, missbruk, ADL (aktiviteter i det dagliga livet) samt sysselsättning.
Södermalms stadsdelsförvaltning avser bidra till stadens behov av att öka antalet bostäder
med särskild service.
Box 4270
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Tjänsteutlåtande
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Måluppfyllelseskalan är ett gott exempel på ett arbetssätt som medarbetarna inom socialt arbete och vård kan använda för att tydliggöra och rikta insatser efter individuella behov hos
personer med funktionsnedsättning. Behov av åtgärder, stöd och hjälp kan på ett enkelt och
systematiskt sätt formuleras, utvärderas och följas över tid. Sedan 2010 har i stort sett alla
medarbetare inom Sociala avdelningens utförarenhet fått utbildning i metoden. Tio medarbetare från olika verksamheter inom enheten utbildades för att kunna hålla metoden levande ute
på arbetsställena och för att kunna hålla i framtida utbildningar. Under våren 2014 har några
av dessa hållit i utbildningar i Måluppfyllelseskalan och utbildat cirka 30 personer vid tre
olika tillfällen. Under utbildnings-tillfällena fick medarbetarna möjligheten att inspireras av
och diskutera metoden med medarbetare från andra verksamheter än sin egen.
Äldreomsorgen bidrar till en stad i världsklass genom att ständigt utvärdera, analysera och
utveckla uppnådda resultat. För att säkerställa att kvaliteten i vården och omsorgen är god,
genomförs individuppföljningar. De äldre får bland annat svara på frågor om de upplever sin
tillvaro meningsfull och om de känner sig delaktiga, självständiga och trygga i sin livssituation. Arbetet inom äldreomsorgen har fokus på den personcentrerade vården och omsorgen.
Detta arbetssätt utgår från en kartläggning av vård- och omsorgsprocessen.
Att få stöd av anhöriga är för många äldre ett värdefullt komplement till äldreomsorgens insatser. Förvaltningen ger kontinuerligt sitt stöd till anhöriga och har under året utvecklat anhörigcentret på Nytorgsträffen. Här får anhöriga träffa andra i samma situation och får råd och
stöd från personal med kompetens inom anhörigstöd.

Indikator
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)

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

84 %

87,16 %

84

84 %

84 %

Tertial
2 2014

Period

Andel enskilda som ökat sin
funktionsförmåga inom socialpsykiatrin

68,09 %

40 %

tas
fram av
nämnden

2014

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

80 %

80 %

80 %

2014

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

100 %

90 %

tas
fram av
nämnden

2014

77 %

77 %

Tertial
2 2014

Andel vuxna som varit aktuella
för insatser inom individ och
familjeomsorgen och som inte
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Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

är aktuella 12 månader efter
avslutad insats (IoF)
Andelen försökslägenheter
som övergått till eget kontrakt
relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden

55 %

15 %

20 %

2014

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

100 %

90 %

tas
fram av
nämnden

2014

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

84 %

90 %

84%

2014

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

67 %

74 %

74%

2014

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

2014

Kommentar
Förvaltningen prognostiserar att KF:s årsmål delvis kommer att uppfyllas.
Stadsdelsförvaltningen arbetar med att finna lokaler som är anpassade eller kan anpassas för personer med
olika typer av funktionsnedsättning. Under året fokuserar förvaltningen på Aktivitetshusets framtida lokaler.
Stadsdelsförvaltningen har även tillsammans med ungdomar med funktionsnedsättning genomfört en tillgänglighetsundersökning. Denna rapport kommer stadsdesförvaltningen arbeta vidare med under hösten.
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever
att de har en fungerade bostad
(stöd och service till personer
med funktionsnedsättning)

87 %

90 %

tas
fram av
nämnden

2014

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 %

tas
fram av
nämnden

2014

Kommentar
Förvaltningen prognostiserar att nämndes årsmål delvis kommer att uppfyllas.
Målet att 1,6 % som övergår till lönearbete motsvarar tre brukare. Brukare inom LSS (Lagen om stöd och service
Box 4270
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Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

till vissa funktionshindrade) som fått insatsen daglig verksamhet har inte tidigare varit på den öppna arbetsmarknaden. De personer som beviljas daglig verksamhet står längre från arbetsmarknaden.
Brukarens upplevelse av
trygghet - LSS-boende, vuxna
och barn (stöd och service till
personer med funktionsnedsättning)

88 %

91 %

91 %

2014

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

79 %

91 %

91 %

2014

Kommentar
Resultatet från brukarundersökningen kommer under hösten 2014. Stadsdelsförvaltningen prognostiserar att
KF:s årsmål kommer delvis att uppfyllas. Genomsnittet i Stockholms stad är 82 %. (Källa: brukarundersökning
2013)
Nöjda brukare - korttidsboende
(stöd och service till personer
med funktionsnedsättning)

86 %

91 %

91 %

2014

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

80 %

90 %

90%

2014

Kommentar
Resultatet från brukarundersökningen kommer under hösten 2014. Stadsdelsförvaltningen prognostiserar att
KF:s årsmål kommer delvis att uppfyllas. Genomsnittet i Stockholms stad är 80 %. (Källa: brukarundersökning
2013)
Andelen nöjda omsorgstagare
- biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)

95 %

95 %

95 %

2014

Andelen nöjda omsorgstagare
- hemtjänst i ordinärt boende
(äldreomsorg)

83 %

85 %

85 %

2014

Andelen nöjda omsorgstagare
- vård- och omsorgsboende
(äldreomsorg)

84 %

85 %

85 %

2014

Maten smakar bra - Vård och
omsorgsboende (äldreomsorg)

76 %

77 %

77 %

2014

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

75 %

76 %

76 %

2014

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

72 %

76 %

76 %

2014

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

84 %

86 %

86 %

2014

Omsorgstagarnas upplevelse
av trygghet - vård och om-

88 %

90 %

90 %

2014
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Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

sorgsboende (äldreomsorg)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och
stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation
för öppenvårdsinsatser för barn och unga

2014-01-01

2014-12-31

Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna
implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.

2014-01-01

2014-12-31

Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna
implementera stadens hemlöshetsstrategi.

2014-01-01

2014-12-31

Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna
utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga
i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.

2014-01-01

2014-12-31

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

2014-01-01

2014-12-31

Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp

2014-01-01

2014-12-31

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

2014-01-01

2014-12-31

Bistå äldrenämnden i att ta fram en utevistelsegaranti för
äldre i vård- och omsorgsboenden

2014-01-01

2014-12-31

Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för
förändrad kravställning och uppföljning

2014-01-01

2014-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i
Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen

2014-01-01

2014-12-31

Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens
popularitet

2014-01-01

2014-06-30

Avvikelse

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.
Box 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 48 (67)

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

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

63 %

60 %

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

75 %

Period
2014

Kommentar
Förvaltningen prognostiserar att KF:s årsmål delvis kommer att uppfyllas.
I snitt 63 % av de placerade barnen och ungdomarna uppnår kunskapsmålen. Detta är en ökning med ca 10 %
sedan tertial 1. 76 % av flickorna bedöms uppnå kunskapsmålen och 53 % av pojkarna. Förvaltningen ingår i ett
projekt ”Bokpaket till familjehemsplacerade barn” för att främja läsning.
Förvaltningen kommer arbeta vidare med det tredelade föräldraskapet (föräldrar, familjehem och socialtjänst).
Projektet syftar till att förbättra skolresultaten för familjehemsplacerade barn.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter ska beakta barnets bästa i de ärenden där barn
finns inblandade genom att upprätta tydliga rutiner som är väl
implementerade i verksamheten.

2014-01-01

2014-12-31

Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som
sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Individen har ett varaktigt boende
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen har ansvar för boende för personer med fysiska - och psykiska funktionsnedsättningar. Boende kan beviljas under behandlingsperioden för personer med missbruksproblematik för att det ska vara möjligt att tillgodogöra sig vårdinsatsen. Personer som är vräkningshotade kan bo kvar efter Rörliga teamets insats.
Personer med funktionsnedsättning har boende som är anpassat utifrån deras behov.
Indikator

Periodens
utfall

Andel bostadslösa personer
som uppbär ekonomiskt bistånd som har ett varaktigt
boende

67 %

Andel ej verkställda vräkningshot

95 %

Box 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

Periodens
utfall VB
2013

94 %

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

60 %

60 %

Tertial
2 2014

95 %

2014

Period

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 49 (67)

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

Personer som fått insatser genom förvaltningen har verktyg att hantera sin livssituation och
har fått hjälp att frigöra de resurser som finns hos och runt dem.
Insatserna som beviljas av förvaltningen ska öka förutsättningarna till ett självständigt liv.
Målet är att identifiera möjliga vägar till självständigt liv för personer med funktionsnedsättning samt att identifiera barriärer som motverkar ett självständigt liv.
Indikator
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever sig
ha en fungerande fritid

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

78,38 %

Prognos
helår

Årsmål

75 %

75 %

KF:s
årsmål

Period
Tertial
2 2014

Kommentar
På enheten för vuxna har 33 personer hittintills följts upp inom individuppföljningen, av dessa har 79 % en fungerande fritid.
På barn- och ungdomsenheten finns totalt finns 74 barn över 12 år med med funktionsnedsättning. Hittills har
handläggarna haft möjlighet att fråga 19 av dessa barn om deras fritid. 15 av de tillfrågade barnen uppgav att de
hade en fungerande fritid, d.v.s 79 %.
På enheten för unga vuxna uppger 75 av 96 personer med funktionsnedsättning att de upplever sig ha en fungerande fritid, d.v.s.78%.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utformande och implementering av rutiner för anhörigstöd
enligt handlingsplan

2014-09-01

2014-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Äldre har en meningsfull tillvaro
Uppfylls helt

Box 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 50 (67)

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.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

Andelen äldre som får hjälp av
hemtjänsten att göra det de
tycker om (hemtjänsten)

73 %

96 %

80 %

85 %

Tertial
2 2014

Andelen äldre som får hjälp av
sitt boende att göra det de
tycker om (vård- och omsorgsboende)

90 %

98 %

85 %

85 %

Tertial
2 2014

Indikator

KF:s
årsmål

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 (vård- och omsorgsboende)

2013-01-01

2014-12-31

Minst två organiserade aktiviteter ska erbjudas per dag (vårdoch omsorgsboende)

2013-01-01

2014-12-31

Period

Avvikelse

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.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

Andelen äldre som kan påverka hur hjälpen genomförs
(hemtjänst)

88 %

87 %

91 %

91 %

Tertial
2 2014

Andelen äldre som kan påverka hur hjälpen genomförs
(vård- och omsorgsboende)

94 %

90 %

91 %

91 %

Tertial
2 2014

Indikator

Box 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

KF:s
årsmål

Period

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 51 (67)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2013-01-01

2014-12-31

Granskning och godkännande av inkomna genomförandeplaner (beställarenheten)

2013-01-01

2014-12-31

Utveckla ett strukturerat arbetssätt av genomförandeplanernas framtagande och innehåll (utförarenheterna)

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

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.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

Andelen äldre som känner att
de uppmuntras att göra det de
klarar själva (hemtjänst)

87 %

87 %

86 %

86 %

Tertial
2 2014

Andelen äldre som känner att
de uppmuntras att göra det de
klarar själva (vård- och omsorgsboende)

93 %

82 %

80 %

80 %

Tertial
2 2014

Indikator

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter ska upprätta ett lokalt ledningssystem för det
systematiska kvalitetsarbetet. Egenkontroller ska genomföras
enligt fastställd plan

2014-01-01

2014-12-31

Alla medarbetare som kommer i kontakt med demenssjuka
eller deras anhöriga ska genomgå Svenskt Demenscentrums
nätbaserade utbildning Demens ABC

2014-01-01

2014-12-31

Period

Avvikelse

Nämndmål:
Äldre är trygga
Uppfylls helt
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.

Box 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 52 (67)

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

Andel genomförda läkemedelsgenomgångar (vård- och
omsorgsboende, servicehus)

69 %

90 %

90 %

2014

Andel äldre som registrerats i
Palliativa registret (vård- och
omsorgsboende, servicehus)

61 %

50 %

50 %

2014

Andel äldre som registrerats i
senior alert , av de som gett sitt
samtycke (vård- och omsorgsboende, servicehus)

68 %

50 %

50 %

2014

Indikator

Periodens
utfall

KF:s
årsmål

Period

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

96 %

99 %

93 %

93 %

Tertial
2 2014

Andelen äldre som känner sig
trygga i sitt boende (vård- och
omsorgsboende)

97 %

95 %

93 %

93 %

Tertial
2 2014

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 bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges
mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål, indikatorer och aktiviteter.
Utbildningar och workshops genomförs i egen regi i syfte att stödja cheferna i att förmedla
verksamhetens uppdrag och mål, ge medarbetare återkoppling på deras prestation, använda
effektiva mötesmetoder samt stimulera till samarbete internt och externt pågår.
För att främja ett aktivt medarbetarskap arbetar flera av förvaltningens enheter för att skapa
effektiva mötesstrukturer och kommunikation.
En central introduktion för nyanställda har genomförts under året och kommer därefter hållas
årligen. Introduktionen innehåller övergripande information om Stockholms stad och Södermalms stadsdelsförvaltning och nämnd.
Förvaltningen har intervjuat unga medarbetare (18-34 år) då AMI (Aktivt Medskapandeindex)
är lägre och korttidsfrånvaron högre jämfört med övriga medarbetare. De viktigaste slutsatserna är de yngre medarbetarna uppleveler på brist på delaktighet och introduktion, behov av
att diskutera karriär och utveckling samt behov av närmare ledarskap. Med utgångspunkt från
resultaten planerar förvaltningens avdelningar i samverkan med de fackliga organisationerna
aktiviteter i syfte att öka aktivt medskapandeindex hos de unga medarbetarna.

Box 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 53 (67)

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

306 st

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

143 st

300 st

5100

2014

Aktivt Medskapandeindex

80

81

80

2014

Andel medarbetare på deltid
som erbjuds heltid

75,86 %

100 %

100 %

2014

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare

81 %

80 %

80 %

2014

Medarbetare vet vad som
förväntas av dem i deras arbete.

94 %

94 %

92 %

2014

4,4 %

4,4 %

Tertial
2 2014

Indikator
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi

Sjukfrånvaro

7,1 %

7,1 %

Prognos
helår

5,5 %

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

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Ledarskapet är tydligt, aktivt och kommunikativt
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningens chefer har en central roll för att förverkliga Vision 2030 om ett Stockholm i
världsklass. Chefer har också ett ansvar för att nå förväntade mål inom sin verksamhet. För att
göra det behöver chefer tydligt förmedla verksamhetens uppdrag och mål till att skapa tydliga
förväntningar samt ge återkoppling på medarbetares arbetsinsatser. Det innebär också vara
tillgänglig/närvarande och lyssnande, visa tillit till medarbetare och ge förutsättningar för delaktighet. Ledarskapet ska leda till helhetssyn, initiativkraft och att allas kompetens tas tillvara.
Under 2014 ska förvaltningen stärka chefers förmåga att:
• förmedla verksamhetens uppdrag och mål så att medarbetare känner att de bidrar till att nå
stadens övergripande vision och mål
• ge medarbetare återkoppling på deras prestation – både det som fungerar bra och det som
kan förbättras
• använda effektiva mötesmetoder som bygger på dialog och som skapar öppenhet och delaktighet
• stimulera till samarbete och utbyte av erfarenheter, såväl på arbetsplatsen som med andra
verksamheter, både internt inom Stockholms stad och externt

Box 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 54 (67)

Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Medarbetares känsla av motivation (Motivationsindex)

81

82

2014

Medarbetares upplevelse av
chefens ledarskap (Ledarskapsindex)

77

79

2014

Medarbetares upplevelse av
styrning av verksamheten
(Styrningsindex)

83

84

2014

Min chef ger mig återkoppling
på min arbetsinsats

65

2014

När min chef pratar om Vision
2030 förstår jag hur jag kan
bidra till ett Stockholm i världsklass.

68

2014

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla chefer driver verksamhetsutveckling

2014-01-01

2014-12-31

Chefer ges stöd i mötesmetoder

2014-01-01

2014-12-31

Stöd till chefer i friskvård och mental hälsa från friskvårdsansvarig

2014-01-01

2014-12-31

Stöd till chefer i kvalitetssäkrad rekrytering

2014-01-01

2014-12-31

Stöd till chefer i stadens rehabiliteringsprocess

2014-01-01

2014-12-31

Stöd till chefer i systemet Infowiew för uppföljning av personal- och ekonomirapporter

2014-01-01

2014-12-31

Stödinsatser till chefer i det kommunikativa ledarskapet/chefer
ges stöd i det kommunikativa ledarskapet med fokus på återkoppling och dialog

2014-01-01

2014-12-31

Säkerställa att all rekrytering är kompetensbaserad och ickediskriminerande

2014-01-01

2014-12-31

Workshops inom kvalitetssäkrad rekrytering för chefer och
nyckelpersoner

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Medarbetarskapet är aktivt, ansvarstagande och utvecklingsinriktad
Uppfylls helt
Beskrivning

Medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs och har en central roll i att förverkliga Vision
2030. Medarbetare är väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade resultat. Ett aktivt
medarbetarskap innebär att varje individ tar ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter, för att
utveckla verksamheten och skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Det innebär även att ta
Box 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 55 (67)

ansvar för sin egen utveckling.
Under 2014 ska förvaltningen stärka medarbetares förmåga och möjligheter att:
• ta eget ansvar för arbetsuppgifter och för att utveckla verksamheten
• vara aktiv och bidra på möten
• ge återkoppling till chef och kollegor – både det som fungerar bra och det som kan förbättras
• samarbeta internt och med andra verksamheter
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

De möten vi har på vår arbetsplats är effektiva.

60

2014

Jag är intresserad av att ta ett
större ansvar på min arbetsplats

68

2014

På vår arbetsplats är det möjligt att ta upp och diskutera
både det som är bra och dåligt

65

2014

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra fysisk skyddsrond

2014-01-01

2014-05-31

Med utgångspunkt från medarbetarenkäten tar chef tillsammans med medarbetare fram en handlingsplan

2014-01-01

2014-03-03

Medarbetare i utvalda verksamheter ges stöd i mötesmetoder, får stöd i återkoppling och kommunikation samt stöd
i samarbete och ansvarstagande

2014-01-01

2014-12-31

Webbaserad enkät till ofrivilligt deltidsanställda

2014-01-01

2014-05-31

Önskemål om utökad arbetstid läggs in i Winlas

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Sjukfrånvaro
Riktade insatser för att sänka såväl kort som lång sjukfrånvaro fortsätter. Förvaltningen har
inlett ett långsiktigt hälsoarbete med målsättning att höja frisknärvaro och sänka sjukfrånvaron.
En HR respektive hälsostrateg arbetar verksamhetsnära i samarbete med chefer och enheternas hälsocoacher med olika insatser. Det handlar om olika workshops, till exempel feedback,
teambuilding, individuella hälsosamtal och hälsodagar. Alla medarbetare erbjuds delta i
schemalagda friskvårdsaktiviteter.
Förvaltningen följer kontinuerligt upp sjukfrånvarostatistiken på såväl förvaltningsnivå som
enhetsnivå. Alla medarbetare med långtidssjukfrånvaro och korttidsfrånvaro har kartlagts och
följs upp månatligen.
Antalet korttidsfrånvarande (mer än fyra tillfällen det senaste halvåret) var den 30 juni 141
medarbetare, varav 74 procent arbetar inom förskolan. Motsvarande siffra var den 28 februari
180 medarbetare.
Vid senaste kartläggningen av långtidssjuka framkom följande (mätdatum 30 juni 2014 ):
Box 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 56 (67)

Sysselsättningsgrad

100 %

Antal långtidssjukskrivna

75 %
53

50 %
4

25 %
21

3

Många av de långtidssjukskrivna medarbetarna är multisjuka.
Av de långtidssjuka är 39 medarbetare sjuka 180 dagar eller mer. Cirka hälften av dessa är så
sjuka att rehabilitering inte är möjlig, varför exempelvis sjukersättning tillsvidare eller särskild avtalspension kan bli aktuell.
I syfte att kartlägga situationen och hitta en långsiktig lösning för de långtidssjuka sker möten
både individuellt och i grupp. Även dialogen med Försäkringskassan har intensifierats.
Stöd riktas till de enheter som har hög långtids- och korttidssjukfrånvaro. På arbetsplatser
med ohälsa och hög korttidsfrånvaro träffar företagsläkaren medarbetarna på arbetsplatsen.
Förvaltningens äldreomsorgschefer börjat samarbeta med Previa i syfte att använda företagshälsovårdens resurser på bästa sätt. Träffar mellan Previa och övriga chefer kommer att genomföras under hösten för att öka samarbetet.
På flera förskolor har dialog skett kring sjukfrånvaron utifrån en enkät som medarbetarna har
svarat på. Med detta som utgångspunkt utformas insatser, till exempel hälsocoachträffar,
workshops kring feedback och teambuilding, på respektive förskola.
Förvaltningens hälsostrateg medverkar i arbetsmiljöutbildningar, arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Medarbetare i förvaltningen erbjuds även hälsosamtal för att komma igång med
och att upprätthålla aktiviteter som leder till en bättre hälsa.
Under vårens har två chefsträffar ägnats åt arbetet med att minska sjukfrånvaron och öka
frisknärvaron. Det har handlat om hur enheter arbetar konkret med att främja hälsa och sänka
sjukfrånvaron och om förvaltningens strategiska hälsoarbete.
Det påbörjade arbetet med värdegrund och att stärka den inre organisationen pågår inom flera
av förvaltningens enheter.

Deltid till heltid
En webbaserad enkät har under juni månad skickats ut till alla 190 deltidsanställda medarbetare. Av de som fått enkäten har 50 medarbetare svarat varav 18 medarbetare önskar utökad
arbetstid. De övriga 32 önskar inte utökad arbetstid. Kontakt tas med de medarbetare som
önskar utökad arbetstid för att på bästa sätt kunna erbjuda en utökad arbetstid. Förvaltningens
utgångspunkt vid nyanställningar är att heltid är norm.
KF:s inriktningsmål:

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

3.1 Budgeten är i balans
Uppfylls helt
Box 4270
102 66 Stockholm
508 12 008

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 57 (67)

Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges
mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål, indikatorer och aktiviteter.
Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar på ett utfall inom beslutad budget.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Nämndens budgetföljsamhet
efter resultatöverföringar

100 %

Nämndens budgetföljsamhet
före resultatöverföringar

100 %

Indikator

Nämndens prognossäkerhet
T2

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

99,54 %

100 %

100 %

Tertial
2 2014

99,5 %

100 %

100 %

Tertial
2 2014

-1 %

+/-1 %

+/- 1 %

2014

Period

Nämndmål:
Det ekonomiska resultatet är positivt
Uppfylls helt
Beskrivning

Alla verksamheter håller budget och använder de ekonomiska resurserna effektivt. Budgethållningen och de åtgärder som vidtas i verksamheten följs kontinuerligt upp.
Uppföljning av driftbudget
Mnkr, netto
Anslag för nämndens verksamhet
Intäkter
Kostnader

Budget 2014

Prognos
T2/2014

Begärda budgetjusteringar

Avvikelse

2 077,4

2 073,5

-3,9

0,0

-330,2

-340,6

2,1

12,5

2 407,60

2 414,1

-6,0

-12,5

Utfall före resultat-dispositioner

0,0

Resultatenheterna/intraprenad
överskott från 2013

7,9

Resultatenheterna/intraprenad
överskott till 2015

-7,9

Utfall efter resultat-dispositioner

0,0

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar på ett utfall inom beslutad budget före och
efter resultatdispositioner och med hänsyn till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar.
Resultatenheterna och intraprenaden överförde sammantaget ett överskott om 7,9 mnkr från
2013 till 2014. Resultatenheterna och intraprenaden prognostiserar att inte använda medlen i
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fonden vilket innebär att de kommer att föras över till 2015.
Prognosen förutsätter att nämndens budget justeras om -3,9 mnkr för beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar.
Nämnd och förvaltningsadministration beräknar ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror
i huvudsak på minskade administrativa kostnader.
Individ och familjeomsorg beräknar ett överskott om 3,0 mnkr. Överskottet beror i huvudsak
på minskade administrativa kostnader.
För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett underskott om 1,0 mnkr.
Underskottet beror på att fler ungdomar har erbjudits sommarjobb. Underskottet täcks av
minskade kostnader för administration.
För förskoleverksamheten beräknas ett underskott om 2,5 mnkr före resultatdispositioner.
Underskottet beror främst på ökade lokalkostnader.
Äldreomsorgen beräknar ett nettounderskott om 4,0 mnkr. Underskottet beror främst på ökade
kostnader för vård- och omsorgsboende.
För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett överskott om 2,0
mnkr efter prestationsförändringar om 12,9 mnkr. Överskottet beror främst på minskade kostnader för hemtjänst.
Stadsmiljöverksamheten beräknar ett överskott om 0,5 mnkr.
Fritid och kultur visar en budget i balans.
Budget 2014

Prognos T2/2014

Budgetjusteringar

Avvikelse inkl
budget-justeringar

Nämnd och förvaltnings- administration

59,8

57,8

0,0

2,0

varav intäkter

-2,6

-2,4

0,0

-0,2

varav kostnader

62,4

60,2

0,0

2,2

Individ- och familjeomsorg

161,6

158,6

0,0

3,0

varav intäkter

-57,6

-65,6

0,0

8,0

varav kostnader

219,2

224,2

0,0

-5,0

Stadsmiljöverksamhet

34,7

34,2

0,0

0,5

varav intäkter

-0,8

-0,8

0,0

0,0

varav kostnader

35,5

35,0

0,0

0,5

Förskoleverksamhet

441,7

427,4

-16,8

-2,5

varav intäkter

-46,8

-50,4

2,1

5,7

varav kostnader

488,5

477,8

-18,9

-8,2

Äldreomsorg

888,9

892,9

0,0

-4,0

varav intäkter

-170,0

-169,0

0,0

-1,0

1 058,9

1 061,9

0,0

-3,0

376,9

387,8

12,9

2,0

Mnkr, netto

varav kostnader
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Budget 2014

Prognos T2/2014

Budgetjusteringar

Avvikelse inkl
budget-justeringar

varav intäkter

-39,0

-39,0

0,0

0,0

varav kostnader

415,9

426,8

12,9

2,0

Fritid och kultur

19,7

19,7

0,0

0,0

varav intäkter

-1,7

-1,7

0,0

0,0

varav kostnader

21,4

21,4

0,0

0,0

Arbetsmarknadsåtgärder

10,2

11,2

0,0

-1,0

-10,0

-10,0

0,0

0,0

varav kostnader

20,2

21,2

0,0

-1,0

Ekonomiskt bistånd

83,9

83,9

0,0

0,0

varav intäkter

-1,7

-1,7

0,0

0,0

varav kostnader

85,6

85,6

0,0

0,0

2 077,4

2 073,5

-3,9

0,0

-330,2

-340,6

2,1

12,5

2 407,6

2 414,1

-6,0

-12,5

Mnkr, netto
ionsnedsättning

varav intäkter

Summa stadsdelsnämnden
varav intäkter
varav kostnader

Resultatenheter
Resultat 2014

Resultatöverföring från
2013

Resultatöverföring till
2015 (max 10
%)

5 % av resultat-enheternas
brutto-budget
2014

Resultatenheternas
brutto-budget
2014

Maria förskolor

0,3

2,9

3,2

1,9

37,2

Rosenlunds förskolor

-0,4

2,2

1,8

1,3

26,8

Reimersholmes
förskolor

-0,2

0,6

0,4

1,6

32,8

Högalids förskolor

-0,6

0,6

0

1

20,8

Maria-Gamla
stans förskolor

1,1

-1,1

0

1,4

27,4

Söderförskolor

-0,6

2,2

1,6

1,2

24,7

Nytorgets förskolor

-0,4

0,6

0,2

1,4

27,6

Midgårds förskolor

-0,1

0,1

0

1,4

27,9

0,2

0,3

0,5

1,5

29,7

Mnkr

Kommunal förskola

Sofia förskolor
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Resultat 2014

Resultatöverföring från
2013

Resultatöverföring till
2015 (max 10
%)

5 % av resultat-enheternas
brutto-budget
2014

Resultatenheternas
brutto-budget
2014

1

-1

0

2,4

48,9

-0,3

0,3

0

2,2

44,2

Totalt förskolor

0

7,7

7,7

Intraprenad Stora
Blecktornsparken/
Björns Trädgård

0

0,2

0,2

Totalt

0

7,9

7,9

Mnkr

Hammarby Sjöstads förskolor
Östra Söders
förskolor

Förskoleverksamhet

Förvaltningen har 13 förskoleenheter varav 11 är resultatenheter. Sammantaget överfördes ett
överskott om 7,7 mnkr från 2013 till 2014. För 2014 redovisas ett resultat i balans. Till 2015
överförs därför en oförändrad fond om 7,7 mnkr.
Parklekar

Södermalm har 3 parklekar varav en drivs som intraprenad. Till 2014 överförde intraprenaden
ett överskott om 0,2 mnkr vilket överförs oförändrad till 2015.

Investeringar
Parkinvesteringar
Mnkr, netto

Budgetjusteringare

Avvikelse PrognosT1/2014

Budget 2014

Prognos T2/2014

Större investeringar

8,0

8,0

2,0

Mindre investeringar

3,6

3,6

0,0

Tillgänglighetsinvesteringar

5,2

5,2

0,0

16,8

14,8

Totalt

0,0

2,0

Drakenbergsparken (5,0 mnkr)

Konstgräsplanen har färdigställts. Byggnationen av lekplatsen startar i början av september.
Lilla Blecktornsparken (1,0 mnkr)

Projekteringsarbetet är under slutförande.
Kvarteret Tömmen (2,0 mnkr)

Eftersom bostadsbebyggelsen, inom de delar som tidigare benämndes kvarteret Grimman,
ännu inte färdigställts är det inte möjligt att anlägga den nya parken under 2014. Förvaltningen kommer i samband med verksamhetsberättelse 2014 att föreslå att nämnden begär överflyttning av dessa medel till 2015.
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Mindre investeringar



Olika mindre investeringsåtgärder enligt upprättade underhållsplaner pågår.



Arbetet med att utveckla temalekplatsen Junotäppan i Gamla stan är under slutförande.



En ny sandstrand har anlagts i anslutning till citybadet Tanto strandbad.



240 odlingslådor för stadsodling har placerats ut i anslutning till bebyggelsen i Henriksdalshamnen.

Tillgänglighetsinvesteringar

Under perioden har markytan kring fontändammen på Nytorget jämnats ut och trapporna i
Björns trädgård har försetts med kontrastmarkering. I Södra Hammarbyhamnen har ett utegym, som till en del är anpassat till personer med funktionsnedsättning, färdigställts.
Inventarier och maskiner
Mnkr, netto

Budget 2014

Prognos T2/2014

Budgetjusteringar

AvvikelsePrognosT2/2014

3, 1

3,1

-

0,0

Inventarier och
maskiner

Nämnden tilldelades 3,1 mnkr för inventarier och maskiner.

Omslutningsförändringar
Mnkr
Ökade kostnader och intäkter inom individ och familjeomsorgen på grund av ensamkommande flyktingbarn

8,0

Ökade kostnader och intäkter förskola på grund av
ökade bidrag

5,0

Summa omslutningsförändringar

13,0

Medel för lokaländamål
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag för utbyggnad av en förskolelokal i särskild
ordning om 0,8 mnkr för en avdelning. Bidrag utgår med ett fast belopp om 0,8 mnkr per nytillkommen avdelning.
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Analys av balansräkning
Tillgångar,
mnkr
Mark, byggnader &amp;
tekniska anläggningar

T22013

T22014

126,5

132,4

19,9

20,1

-3,9

-3,5

83,1

83,0

61,2

66,1

Kortfristiga
fordringar

Förutbetalda
kostnader och
upplupna intäkter
Likvida medel

Summa

T22013

T22014

-133,9

-136,6

-0,2

-0,3

-49,9

-57,2

-0,3

-0,4

-0,1

-0,1

-106,5
-290,9

-107,2
-301,8

Kommunkapital

Kundfordringar
Varav osäkra
fordringar

Skulder och
kommunkapital,
mnkr

0,2
290,9

0,2
301,8

Diverse kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms och särskilda punktskatter
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna
kostnader &
förutbetalda
intäkter
Summa

Tillgångar
Det bokförda värdet på förvaltningens anläggningstillgångar har ökat med 6,2,mnkr. Ökningen avser
investeringar efter avdrag för avskrivningar. Investeringarna i parker har ökat netto med
5,8 mnkr och inventarier med 0,4 mnkr.
Ökningen av förutbetalda kostnader med 0,8 mnkr beror främst fler förskottsfakturor från förvaltningens leverantörer. Upplupna intäkter har ökat med 4,1 mnkr, beroende på en ökad fordran avseende
ersättning för ensamkommande flyktingbarn. Totalt har posten ökat med 4,9 mnkr.

Skulder
Ökningen av leverantörsskuld med 7,3 mnkr beror främst på en ökning av antalet vårdplatser
som köps inom vård och omsorgsboende.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med netto 0,5 mnkr. Förändringen
beror på mindre eftersläpningar i faktureringen från leverantörer som säljer verksamhet till
förvaltningen.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva
Uppfylls helt
Kommentar

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar i hög grad till att kommunfullmäktiges
mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål, indikatorer och aktiviteter.
Ett systematiskt arbete pågår för att minska administrationens andel av nämndens totala kostnader. Detta för att frigöra resurser till kärnverksamheten. Arbete pågår att effektivisera förvaltningskontorets lokalutnyttjande vilket prognostiseras ge full effekt 2015.
Med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag om att formulera en nämndindikator som
mäter effektivitet föreslår förvaltningen nya indikatorer som mäter den yttre effektiviteten
redan i tertialrapport 2 och som ska finnas med i nämndens verksamhetsplan 2015.
Indikator

Periodens
utfall

Administrationens andel av de
totala kostnaderna
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen

2 st

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

3,46 %

3,2 %

minska

2014

2 st

3 st

tas
fram av
nämnden

2014

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet

2014-01-01

2014-12-31

Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden,
stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag

2014-01-01

2014-12-31

Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola

2014-01-01

2014-12-31

Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen,
stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den
nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer

2014-01-01

2014-12-31

Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Alla verksamheter som nämnden finansierar är effektiva
Uppfylls helt
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Beskrivning

God kompetensförsörjning, ständiga anpassningar av lokaler och smarta arbetsprocesser bidrar till att en allt större andel av resurserna kan läggas på verksamheterna vilket leder till
ökad kvalitet.
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Verksamheten inom förskolan
gör rätt saker, det vill säga
verksamheten möter barnens
behov (yttre effektivitet)

2014

Verksamheten inom individoch familjeomsorgen inkl socialpsykiatri gör rätt saker, det
vill säga verksamheten möter
personens behov (yttre effektivitet)

2014

Verksamheten inom stöd och
service för personer med funktionsnedsättning gör rätt saker,
det vill säga verksamheten
möter personens behov (yttre
effektivitet)

2014

Verksamheten inom äldreomsorgen gör rätt saker, det
vill säga verksamheten möter
personens behov (yttre effektivitet)

2014
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Synpunkter och klagomål
Under perioden 1 januari till 31 juli har det inkommit sammanlagt 447 klagomål, beröm och
idéer, varav 27 inom förskola, 9 inom individ- och familjeomsorg, 16 inom stöd och service
till personer med funktionsnedsättning, 137 inom äldreomsorg och 257 avseende stadsmiljö.
För motsvarande period 2013 inkom 261 klagomål, beröm och idéer. Antalet beröm har ökat
något jämfört med 2013, företrädesvis inom förskolan och äldreomsorgen.
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 juli har 27 diarieförda klagomål och beröm inkommit. Av
synpunkterna avser 18 klagomål och 8 avser beröm. En idé har också inkommit.
För motsvarande period 2013 redovisades 42 klagomål, beröm och idéer.
Förskolaperiod 1/1 – 31/7 2014

Klagomål

Beröm

Idéer

Verksamhetens innehåll/kvalitet

6

6

-

Bemötande/diskriminering/kränkande
behandling

1

2

-

Kontinuitet

1

-

-

Utomhusmiljö

2

-

-

Beslut

3

-

-

Fakturor

1

-

-

Avgifter, taxor

-

-

-

Information

3

-

1

Regler, riktlinjer

1

-

-

Lokaler

-

-

-

Annat

-

-

-

Totalt T2/2014

18

8

1

Totalt T2/2013

39

2

2

Individ- och familjeomsorg (inkl. ekonomiskt bistånd)

Under perioden 1 januari till och med 31 juli har 9 diarieförda klagomål, beröm och idéer inkommit. Tre klagomål avsåg ansökan/handläggning, två bemötande/diskriminering/kränkande
behandling och ett avsåg verksamhetens innehåll/kvalitet. Klagomålen har besvarats eller är
under handläggning.
För motsvarande period 2013 redovisades 11 klagomål och idéer.
Individ- och familjeomsorg (inkl
ek. bistånd) period 1/1 – 31/7 2014

Klagomål

Beröm

Idéer

Verksamhetens innehåll/kvalitet

1

1

1

Ansökan/handläggning

3

Bemötande/diskriminering/kränkande

2
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Individ- och familjeomsorg (inkl
ek. bistånd) period 1/1 – 31/7 2014

Klagomål

Beröm

Idéer

behandling
Lokaler

1

Totalt T2/2014

6

1

2

Totalt T2/2013

11

0

0

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Under perioden 1 januari till och med 31 juli 2014 har 16 diarieförda klagomål, beröm och
idéer inkommit. Sju av klagomålen avsåg ansökan/handläggning, fem avsåg bemötande/diskriminering/kränkande behandling och tre avsåg verksamhetens innehåll/kvalitet.
Klagomålen har besvarats eller är under handläggning.
För motsvarande period 2013 redovisades 10 klagomål och idéer.
Stöd- och service till personer
med funktionsnedsättningperiod
1/1 – 31/7 2014

Klagomål

Beröm

Ansökan/handläggning

7

Bemötande/diskriminering/kränkande
behandling

5

Verksamhetens innehåll/kvalitet

3

1

Totalt T2/2014

15

1

Totalt T2/2013

7

3

Idéer

Äldreomsorg
Under perioden 1 januari till och med 31 juli har 138 diarieförda klagomål, beröm och idéer
inkommit. Av dessa har cirka hälften inkommit från cirka 2 100 hemtjänsttagare. Resterande
inkomna synpunkter, beröm och klagomål kommer från cirka 800 personer som bor i vårdoch omsorgsboende och från personer som har färdtjänst.
Av de 138 synpunkterna och klagomålen handlar hälften om missnöje med verksamhetens
innehåll och kvalitet. Flera klagomål handlar om brister i larmmottagning och långa väntetider
för färdtjänsthandläggning. Antalet beröm har ökat under perioden. Klagomålen har besvarats
och rättelse har gjorts. Ett fåtal är fortfarande under handläggning.
För motsvarande period 2013 redovisades 167 klagomål och idéer.
Äldreomsorgperiod 1/1 – 31/7 2014

Klagomål

Beröm

Verksamhetens innehåll/kvalitet

55

13

Bemötande/diskriminering/kränkande
behandling

11

6

Kontinuitet

11

Tillgänglighet

4

1

Kötid, väntetid

2

1

Beslut

9
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Äldreomsorgperiod 1/1 – 31/7 2014

Klagomål

Fakturor

Beröm

Idéer

5

Avgifter, taxor
Information

7

Ansökan

2

Regler, riktlinjer

1

Teknik

3

2

Lokaler
Annat

5

Totalt T2/2014

115

19

4

Totalt T2/2013

146

10

11

Stadsmiljö
Under perioden 1 januari till och 31 juli har 257 diarieförda klagomål, beröm och idéer inkommit. Flertalet inkomna synpunkter rör klagomål på parkskötsel och parkrenhållning. Övriga synpunkter handlar i många fall om problem med lösspringande hundar och att hundägare
inte tar upp efter sin hund.
Sedan oktober 2013 går det att lämna synpunkter på trafik och stadmiljö via stadens hemsida.
Appen för att göra felanmälan av trafik- och utemiljön introducerades i februari 2014. Detta
har inneburit att allt fler synpunkter kring renhållning och parkskötsel har inkommit till förvaltningen.
För motsvarande period 2013 redovisades 28 klagomål och idéer.
Stadsmiljöperiod 1/1 –
31/7 2014

Klagomål

Beröm

Idéer

2

-

1

Parkskötsel/Parkstädning

170

7

13

Annat

50

2

12

Totalt T2/2014

222

9

26

Totalt T2/2013 (exkl
statistik från synpunktsportalen)

24

2

2
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