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Bakgrund
Samtliga nämnder ska upprätta en egen verksamhetsplan för
det kommande året med utgångspunkt från den budget som
kommunfullmäktige (KF) har fastställt. Verksamhetsplanen
följer den struktur som anges i stadens webbaserade
planerings- och uppföljningssystem, ILS (Integrerat
LedningsSystem). Med utgångspunkt från
kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för
verksamhetsområdena fastställer nämnden uppföljningsbara
mål för sina verksamheter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av förvaltningsledningen.
Verksamhetsplanen har behandlats i samverkan med de
fackliga organisationerna den 15 januari. Stadsdelsnämndens
råd för funktionshinderfrågor och pensionärsråd har behandlat
verksamhetsplanen vid sina sammanträden den 19 januari.
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Inledning
Kungsholmen - där medborgaren är i centrum

Kungsholmen är en unik stadsmiljö som kombinerar storstadens möjligheter med närhet till
grönområden och till Mälarens stränder. Nämndens vision är att stadsdelsområdet upplevs
som tryggt och tillgängligt och att medborgarna är nöjda med den verksamhet som
stadsdelsnämnden ansvarar för.
Kungsholmen växer och folkmängden närmar sig 70 000 invånare. Tillväxten sker i huvudsak
i Västra Kungsholmen. Med de planerade förtätningarna i Mariebergsområdet och på Lilla
Essingen, Primusområdet, beräknas stadsdelens befolkning att inom några år uppgå till
omkring 75 000 invånare.
Befolkningsstrukturen förändras successivt. Antalet barnfamiljer ökar, medan antalet personer
över 80 år minskar under de kommande åren för att i slutet av decenniet börja öka något igen.
Serviceutbudet anpassas kontinuerligt till förändringarna.
I verksamhetsplanen beskrivs de resultat stadsdelsnämnden förväntar sig under 2015. För att
tillgodose medborgarnas behov som kontinuerligt förändras på ett ännu mer effektivt sätt, ska
samverkan mellan olika verksamhetsområden stärkas och medborgarnas demokratiska
deltagande öka.
Ett Stockholm som håller samman
Socialtjänsten arbetar förebyggande för att så långt det är möjligt ge barn och unga trygga och
stabila uppväxtförhållanden. Detta sker bland annat genom att stödja samspelet mellan
föräldrar och naturliga nätverk samt samhällets generella organ som barnhälsovård,
barnomsorg och skola i samverkan med de ungas nätverk. Förebyggande arbete sker också för
att minska hemlöshet och missbruk.
Barn i familjer med ekonomiskt bistånd, särskilt barn till ensamstående föräldrar, ska ha
jämlika uppväxtvillkor. Det innebär bland annat att barns behov särskilt beaktas när vuxna
söker ekonomiskt bistånd.
Genom skollagen ges förskolan ett tydligt ansvar att ge barn det stöd i sin utveckling som
deras speciella behov kräver och specialpedagogisk kompetens tillförs de arbetslag som
behöver handledning i sitt arbete med barn och/eller barngrupp.
Den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet ska öka genom samverkan mellan de aktörer som
ingår i trygghets- och säkerhetsrådet och där även polisen ingår.
Bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning och personer med
socialpsykiatrisk problematik samt förskolor inrättas i ny- och ombyggnadsprojekt där så är
möjligt.
Inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden fortsätter arbetet med att utveckla arbetssätt
som leder till en personcentrerad omsorg. Inom hemtjänsten ska genomförandeplaner
utvecklas så att den enskildes delaktighet stärks genom att tydligare beskriva hur insatserna
ska genomföras. Systematisk egenkontroll hos utförare måste genomföras för att säkerställa
god kvalitet. Dagverksamheterna ska utvecklas för att bättre passa målgruppens behov.
Kungsholmens parker är en stor tillgång för såväl kungsholmsbor som andra besökare.
Viktiga ledstjärnor för såväl drift som investeringar är att öka tillgänglighet och trygghet,
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inbjuda till flexibel användning och erbjuda slitstarka ytor. Barnperspektivet är ständigt
viktigt.
Ett klimatsmart Stockholm
Stadsdelsnämndens miljöhandlingsplan ses över för att anpassas till nya miljömål inom
staden. Elanvändningen granskas med målet att minska förbrukningen.
Nämndens två bilar är miljöklassade och körs med dubbfria vinterdäck. Persontransporter
utförs i första hand med kollektiva färdmedel, per cykel eller till fots.
Andelen ekologiska livsmedel ska öka i alla verksamheter och fortbildning i en klimatsmart
och giftfri livsmedels- och kökshantering genomförs för förskolorna.
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Stadsdelsnämnden kan inom ramen för tilldelad budget välja att omfördela resurser.
Ambitionen är dock att varje verksamhetsområde skall bedriva sin verksamhet inom den av
fullmäktige tilldelade budgetramen och därför föreslås inga omfördelningar mellan
verksamheterna 2015.
Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Insatser, stöd och service som ges inom nämndens verksamheter ska utformas med respekt för
den enskildes önskemål och val. Oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, könsidentitet,
könsuttryck, sexualitet eller bostadsadress har alla rätt till likvärdiga bedömningar och en god
omsorg, vård och service.
Nämndens barn- och ungdomsverksamheter utgår ifrån barnkonventionen i sin dagliga
verksamhet. Vid nybyggnation av förskolor genomförs en barnkonsekvensanalys med
barnkonventionen som grund.
Medborgarförslag och medborgardialog är en viktig del i nämndens arbete med demokrati och
inflytande.
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KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
Socialtjänsten arbetar förebyggande för att så långt det är möjligt ge barn och unga trygga och
stabila uppväxtförhållanden. Detta sker bland annat genom att stödja samspelet mellan
föräldrar och naturliga nätverk samt samhällets generella organ som barnhälsovård,
barnomsorg och skola i samverkan med de ungas nätverk. Förebyggande arbete sker också för
att minska hemlöshet och missbruk.
Barn i familjer med ekonomiskt bistånd, särskilt barn till ensamstående föräldrar, ska ha
jämlika uppväxtvillkor. Det innebär bland annat att barns behov särskilt beaktas när vuxna
söker ekonomiskt bistånd. Genom att barnen säkras tillgång till IT ges de samma möjligheter
som andra barn i skolarbetet.
Genom skollagen ges förskolan ett tydligt ansvar att ge barn det stöd i sin utveckling som
deras speciella behov kräver och specialpedagogisk kompetens tillförs de arbetslag som
behöver handledning i sitt arbete med barn och/eller barngrupp.
Tryggheten ska öka genom samverkan mellan de aktörer som ingår i trygghets- och
säkerhetsrådet och polisen.
Bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning och personer med
socialpsykiatrisk problematik samt förskolor inrättas i ny- och ombyggnadsprojekt där så är
möjligt.
Inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden fortsätter arbetet med att utveckla arbetssätt
som leder till en personcentrerad omsorg. Måltidsmiljö och arbetssätt vid frukost måste
förbättras. Inom hemtjänsten ska genomförandeplaner utvecklas så att den enskildes
delaktighet stärks genom att tydligare beskriva hur insatserna ska genomföras. Systematisk
egenkontroll hos utförare måste genomföras för att säkerställa god kvalitet.
Dagverksamheterna ska utvecklas för att bättre passa målgruppens behov.
Kungsholmens parker, som är välskötta, vackra och trygga, är en stor tillgång för såväl
kungsholmsbor som andra besökare. Upprustning och underhåll av parkerna sker i enlighet
med stadsdelsnämndens parkplan, där några viktiga ledstjärnor för såväl drift som
investeringar är att öka tillgänglighet och trygghet, inbjuda till flexibel användning och
erbjuda slitstarka ytor. Barnperspektivet är ständigt viktigt.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor







Förstärkt barnrättsperspektiv i arbetet med ekonomiskt bistånd.
Barn i behov av särskilt stöd får det stöd som deras behov kräver.
Kostnadsfria föräldrastödskurser.
En ny öppen förskola planeras öppna i Hornsberg till hösten.
Alla barn i åldern 9-16 år erbjuds möjlighet att åka på sommarkollo.
Fortbildning för förskolepersonal som arbetar med barn med funktionsnedsättning.
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Indikator

Årsmål

KF:s
årsmål

Periodicit
et

Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd

0,5 %

3,6 %

Tertial

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och
utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på
obekväm arbetstid.

2015-01-01

2015-12-31

Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att
öka andelen barn inskrivna på förskolan.

2015-01-01

2015-12-31

Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning
kring kollo på andra språk än svenska

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Barn på Kungsholmen har jämlika uppväxtvillkor
Kommentar

Förvaltningen arbetar aktivt för att barn i familjer med ekonomiskt bistånd ska få jämlika
uppväxtvillkor. Det innebär bland annat att barns behov särskilt beaktas när vuxna söker
ekonomiskt bistånd. Ensamstående föräldrars behov av insatser uppmärksammas särskilt.
Barn i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd säkras tillgång till it genom bredband för att
de ska ha samma möjligheter som andra barn i skolarbetet.
Inom förskolan ger skollagen förskolechefen ett tydligt ansvar att ge barn det stöd i sin
utveckling som deras speciella behov kräver. Specialpedagogisk kompetens tillförs de
arbetslag som behöver handledning i sitt arbete med barn och/eller barngrupp.
Specialpedagogen samverkar med de vuxna som finns runt barnet för att utveckla
arbetsmetoder och förhållningssätt eller med att tillföra kunskap inom området.
Samverkanspartners utöver förskolans personal och förskolechef är föräldrar,
habiliteringscenter, BUP (Barn och ungdomspsykiatri), Autismcenter, barnhälsovård med
flera.
Kostnadsfritt föräldrastöd erbjuds alla föräldrar som har barn mellan tre och tolv år. Stödet
ges i form av ABC, Alla Barn i Centrum, en grupputbildning med fokus på att minska
konflikter och förbättra relation och kommunikation mellan föräldrar och barn.
Den öppna förskolan ger barn stimulans och vårdnadshavare har möjlighet till
erfarenhetsutbyte. Öppna förskolan samarbetar med såväl interna som externa verksamheter.
För att underlätta vårdnadshavares val av förskola finns information om förskolor m.m. på
öppna förskolan. Till hösten 2015 planeras en ny öppen förskola öppnas i Hornsberg.
Barn och ungdomar ska erbjudas meningsfulla aktiviteter i öppen förskola, parklekar och
fritidsgårdar. Alla barn och ungdomar i åldern 9-16 år erbjuds möjlighet att åka på
sommargård, "sommarkollo". Det är viktigt att barn och ungdomar får mötas över sociala,
etniska och kulturella gränser. Barn och unga som av olika skäl bedöms ha större behov än
andra att åka på kollo prioriteras för att få sina behov tillgodosedda.
Stockholms habiliteringsenheter erbjuder fortbildningsinsatser för förskolepersonal som
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arbetar med barn med funktionsnedsättningar i syfte att ge barnen så lika förutsättningar som
möjligt.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande
Nämndens förskolor har formulerat följande vision för verksamheten:
”Barnen blir världsmedborgare i ett samhälle där det livslånga lärandet står i fokus.”
Förskolan vill uppnå att barnen, när de lämnar förskolan, har förmågor, verktyg och lust att
utifrån demokratiska värden lära och utvecklas vidare.










Det digitala lärandet utvecklas.
Pedagogiska utvecklingsledare utvecklar förskollärarnas lärande uppdrag.
Seminarieserie med pedagogisk fördjupning för förskolans ledningsgrupper.
Förskolan arbetar aktivt med jämställdhet.
Barnen är delaktiga och har inflytande.
Förskola och föräldrar samverkar.
Maten ska vara god, varierad och näringsrik.
Barnskötare erbjuds utbildning till förskollärare på arbetstid.
Uppföljning i syfte att säkra kvaliteten.
KF:s
årsmål

Periodicit
et

100 %

tas fram av
nämnden

År

39 %

39 %

År

fastställs
2015

År

Indikator

Årsmål

Andel enheter som genomför systematiskt
barnsäkerhetsarbete
Andel förskollärare av antal anställda
Andel förskollärare med kompetens inom
genuspedagogik/normkritik
Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare

0%

fastställs
2015

År

Andel nöjda föräldrar

85 %

85 %

År

Antal barn per grupp

16

16

År

Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)

4,9

4,9

År

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

3,6

3,7

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och
utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och
bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor

2015-01-01

2015-12-31

Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna
ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och
fristående förskolor för att öka andelen förskollärare

2015-01-01

2015-12-31

Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta
fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig
verksamhet i förskolan och skolan.

2015-01-01

2015-12-31
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Nämndmål:
Barnen har respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
Kommentar

Barnen respekterar, tar ansvar och visar omsorg om sig själva, andra och miljön. Barnen
stimuleras att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar
genom ett aktivt och medvetet pedagogiskt arbete. Öppenhet, respekt och omsorg om det
enskilda barnet präglar förskolan och inget barn ska utsättas för diskriminering eller
kränkande behandling. Man arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor och ser olikhet som
en tillgång. Barnen får pröva sig fram och lösa problem själva och samspela med andra för att
bli självständiga i sitt tänkande. Förskolan ska arbeta aktivt med jämställdhet bland annat
genom att förskolans miljöer och material är könsneutrala.
Indikator

Årsmål

Andel barn som förstår och praktiserar alla människors lika rätt
och värde (PEP)

75 %

KF:s
årsmål

Periodicit
et
År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande behandling

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande
Kommentar

Barnen utforskar sin omvärld och miljö tillsammans med material som är anpassat till barnen.
Barnen är nyfikna och öppna och tycker det är roligt att lära sig nya saker. Pedagogerna utgår
ifrån att barnen har grundläggande förmågor och tar tillvara barnens naturliga lust och
förmågor. Förskolorna ger barnen tillgång till kulturella upplevelser och uppmuntrar och
utvecklar förmågan att skapa och uttrycka sig i olika former. Barnen får möjlighet att genom
lek och experimenterande utforska naturvetenskapliga fenomen och vardagsteknik.
Förskoleverksamhetens grund är en genomtänkt pedagogisk miljö där barnen på olika sätt kan
mötas och vara aktiva. Där ska finnas material som inbjuder till eget forskande och till
utforskande tillsammans med andra. Pedagogerna har kunskap om och förståelse för barns
läroprocesser och kan se och lyfta fram dessa.
Förvaltningen har under 2014 satsat på att utbilda minst en förskollärare per förskoleområde
till pedagogisk utvecklingsledare genom att erbjuda pedagogisk utbildning. För att få en
samlad helhetssyn planerar de pedagogiska utvecklingsledarna att genomföra
internutbildningar för förskollärarna i syfte att stärka deras lärande uppdrag.
Pedagogiskt forum, en seminarieserie med pedagogisk fördjupning, för förskoleledning och
pedagogiska utvecklingsledare fortsätter under våren 2015. Syftet med fortbildningen är att
stärka samsyn och utveckling av Kungsholmens kommunala förskolor.
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Alla barn ska få en god, varierad och näringsriktig mat i förskolan. Förvaltningens ”Riktlinjer
för mat och måltider inom Kungsholmens kommunala förskolor” är nu implementerade i
förskolorna.
Utveckling av det digitala lärandet fortsätter med integrering av informations- och
kommunikationsteknologi, IKT, i förskolans lärprocesser. En förskola fungerar som IKTmodell och är väl utrustad med digitala verktyg i syfte att ta emot arbetslag från andra
förskolor på studiebesök.
För att ytterligare stärka kvaliteten måste den totala andelen förskollärare fortsätta att öka.
Stadsdelsnämnderna och utbildningsförvaltningen verkar tillsammans för att öka andelen
förskollärare men även för att öka andelen manliga pedagoger inom förskolan. Stockholms
stad kräver i budget 2015 att det ska finnas minst 25 % förskollärare på varje förskola och
förvaltningens målsättning är att det ska finnas minst en förskollärare i varje barngrupp.
Kompetensutveckling är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare så att förskollärare och
barnskötare vill stanna och utvecklas i sitt arbete. Det är också ett argument vid rekrytering.
Staden erbjuder personalen grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare på
arbetstid.
Genom de uppföljningsverktyg som används inom förskoleverksamheten; stadens
kvalitetsindikator, brukarundersökning, resultatdialoger samt PEP (pedagogisk plattform) ges
en samlad bild med olika infallsvinklar. PEP är ett utvärderingsverktyg som utarbetats lokalt
inom förvaltningen. Det utgår från skollag och läroplan för att kunna säkra kvalitet och visa
att alla barn får det de har rätt till.
Indikator

Årsmål

Andel barn som utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i
samspel, kommunikation, matematiskt tänkande och
naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande (PEP)

80 %

KF:s
årsmål

Periodicit
et
År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Anordna pedagogiska caféer för förskolepedagoger i syfte att lära
av varandra genom goda exempel

2015-01-01

2015-12-31

Erbjuda utbildning till förskolepersonal som arbetar med barn med
fysisk funktionsnedsättning.

2012-01-01

2016-12-31

Kvartalsvis uppföljning av förskollärarandelen med respektive
förskoleledning

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Barnen är delaktiga i demokratiska processer
Kommentar

Barnen ska känna sig trygga och kunna hantera med- och motgång. Barnens egna val ska
påverka verksamhetens innehåll. Barnen ska uppmuntras till ett kritiskt tänkande och kunna
diskutera och ifrågasätta. Pedagogerna lyssnar in och för resonemang enskilt, i smågrupper
eller storgrupp. Barnen har också enskilda samtal med en vuxen. Barnen har stöd för frågor
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och funderingar i sin lek då pedagogerna är aktivt närvarande. Arbetet fortsätter med att
synliggöra både för barnen och för föräldrarna hur barnen påverkar verksamheten i vardagen.
Indikator

Årsmål

Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande (PEP)

80 %

KF:s
årsmål

Periodicit
et
År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrond årligen
genomförs

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Förskola och hem samverkar med varandra utifrån sina olika roller
Kommentar

Barn och vårdnadshavare ska få en bra inskolning och introduktion till förskolan.
Vårdnadshavare och förskola ska ha en ömsesidig respekt för varandra och samarbetar.
Föräldrar ska ha förståelse för, inflytande och insyn i verksamheten. Samverkan sker via olika
former för dialog som muntlig/ skriftlig information, föräldramöten, förskoleråd,
utvecklingssamtal, samtal, utvärderingar, enkäter och samkväm.
Under året planeras en utbildning i kommunikation för förskolans ledningsgrupper.
Indikator

Årsmål

Andel föräldrar som upplever en god samverkan med
förskolan (Brukarundersökning)

80 %

KF:s
årsmål

Periodicit
et
År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Fortbildningsinsatser i kommunikation och bemötande genomförs
under året

2015-01-01

2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan




Litteratur och högläsning prioriteras.
Barnens övergång till förskolan är väl fungerande.
Regelbunden samverkan mellan förskola, grundskola och socialtjänst.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning

2015-01-01

2015-12-31
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Nämndmål:
Barnen får en bra och väl fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass
Kommentar

Förskola och skola har som mål att det finns ett fungerande samarbete om övergång från
förskola till förskoleklass för varje barn. Förskola och skola ska ha kunskap och förståelse för
varandras verksamheter. Barn i behov av särskilt stöd ska synliggöras. Övergången kan
förbättras i vissa delar och områden. Under 2014 har en ny handlingsplan utarbetats utifrån de
gemensamma riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Denna handlingsplan
implementeras under 2015.
Samverkan sker regelbundet två gånger per år mellan förskola, grundskola och socialtjänst.
Vid dessa tillfällen är även fristående förskolor och skolor inbjudna.
Litteratur ska ha en given plats i förskolan. Under våren utbildas läsombud på varje förskola i
syfte att litteratur och läsning ska bli en naturlig del i barnens utbildning. En
inspirationsföreläsning för samtlig förskolepersonal på temat språkutveckling genomförs
under året. Förskolan strävar efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska
utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på
sitt modersmål.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra två samverkansmöten per år med enskilda och
kommunala skolor om övergången till förskoleklass

2015-01-01

2015-12-31

Regelbundna nätverksträffar med förskollärarstudenter

2015-01-01

2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla









Stöd till anhöriga är flexibelt och utgår från den enskildes behov.
Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) fortsätter.
Förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga prioriteras.
Unga i riskzon och personer i tidigt skede av missbruk erbjuds lättillgängliga insatser.
Arbetssätt ska vara evidensbaserade och resultatbaserade.
Förebyggande arbete mot hemlöshet prioriteras bl.a. genom stöd till ett varaktigt
boende.
Förebyggande och motiverande arbete för att personer ska förändra sitt beteende
avseende missbruk.
Preventionsenheten stärker skyddsfaktorer och minskar riskfaktorer genom att arbeta
relationsskapande.

Indikator

Årsmål

KF:s
årsmål

Periodicit
et

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)

90 %

84 %

Tertial
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KF:s
årsmål

Periodicit
et

90 %

tas fram av
nämnden

År

Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna
missbruk

60 %

fastställs
2015

Tertial

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

78 %

80 %

År

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

95 %

tas fram av
nämnden

År

Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin

65 %

tas fram av
nämnden

År

Indikator

Årsmål

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

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden,
arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur
arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska
organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.

2015-01-01

2015-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och
stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa
att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som
andra.

2015-01-01

2015-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda
förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på
ytterstaden.

2015-01-01

2015-12-31

Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera
för utbyggnad av boenden för personer med psykisk
funktionsnedsättning.

2015-01-01

2015-12-31

Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis
genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Anhöriga som vårdar en närstående får stöd för egen del
Kommentar

Målgruppen är anhöriga som ger stöd till en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har
funktionsnedsättning. Anhörig kan vara en släkting, familjemedlem eller vän. Anhöriga ska få
information om att stöd för egen del kan beviljas. Stöd ges till anhöriga över 18 år.
Stödet ska vara varierat och flexibla stödinsatser ska finnas för att möta individuella behov.
Stadsdelen erbjuder anhöriga möjligheter att ansluta sig till Gapet, en gemensam mötesplats
för anhöriga på nätet. Via Gapet kan förvaltningen också nå ut med information. Inom
äldreomsorgen finns tillgång till avlastningsplats och korttidsboende. Inom äldreomsorgen
kan anhöriga ta del av omsorgsdagboken på nätet. Flera enheter har utbildade anhörigombud.
Anhörigkonsulenten sprider information till anhöriga, internt inom förvaltningen och till
andra verksamheter och nätverk. Viktiga samarbetspartners för stöd till anhöriga är
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frivilligorganisationerna och landstinget som ofta möter anhöriga i ett tidigt skede.
Anhörigkonsulenten ger även riktade insatser till anhöriga, bland annat genom samtalsgrupper
och föreläsningar.
KF:s
årsmål

Periodicit
et

Indikator

Årsmål

Ordinärt boende: Andel anhöriga med anhörigstöd som
instämmer i att de vet vart de ska vända sig för information
och stöd (äldreomsorg)

90 %

År

Ordinärt boende: Andel anhöriga med anhörigstöd som
upplever att de får det stöd de behöver (äldreomsorg)

75 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förbättra informationsmaterial till anhöriga

2015-01-01

2015-12-31

Utarbeta skriftliga rutiner för anhörigstöd inom beställarenheterna

2015-01-01

2015-12-31

Starta nätverk för anhörigombud inom äldreomsorgen

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Barn och ungdomar på Kungsholmen har jämlika livschanser genom tidiga
sociala insatser
Kommentar

Socialtjänsten arbetar för att barn och ungdomar ska få sina grundläggande behov
tillgodosedda genom trygga och stabila uppväxtförhållanden och förutsättningar som gynnar
deras utveckling. Huvudansvaret för att dess behov tillgodoses ligger i första hand på barnens
föräldrar och naturliga nätverk samt hos samhällets generella organ som barnhälsovård,
barnomsorg och skola. Socialtjänsten arbetar för att så långt det är möjligt stödja detta
samspel i samverkan med de ungas nätverk.
Det förebyggande arbetet prioriteras med fokus på de mest utsatta barnen och ungdomarna.
Allvarliga orosanmälningar behandlas med stor skyndsamhet, vilket i de flesta fall innebär att
ställning tas till barnets akuta behov redan samma dag anmälan inkommer. Arbete sker i
samverkansteam med landstinget, där mödravårdscentral, barnavårdscentral, barn- och
ungdomspsykiatri, barnläkare och socialtjänst ingår. Syftet är att tidigt upptäcka familjer som
har behov av insatser från flera verksamheter och att samverka utifrån den enskilda familjens
behov. Under 2015 fortsätter förvaltningen att utveckla samverkan mellan landstingets
verksamheter för barn och unga, skola, förskola och socialtjänsten genom BUSöverenskommelsen (Barn i behov av särskilt stöd).
Samverkan kring ungdomar med risk- eller missbruk av cannabis och/eller riskbeteenden
prioriteras och ett nära samarbete med andra huvudmän, t ex skola, Barn- och
ungdomspsykiatrin eller Maria Ungdomsenhet finns kring denna målgrupp. Genom Maria
Ungdom kan ungdomen erbjudas kvalificerad behandling för sitt risk- eller missbruk av
alkohol, cannabis eller andra droger. Bedömningsinstrumentet ADAD (Adolescent Drug
Abuse Diagnosis) används och är en strukturerad intervjumetod för bedömning av ungdomars
Lindhagensgatan 76
Box 49 039 100 28 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 16 (55)

problematik och för att uppmärksamma eventuellt risk- eller missbruk. Genom användandet
av ADAD får både socialsekreteraren och ungdomen själv en fördjupad kunskap om
ungdomens behov och det stöd som kan behövas för att gynna en positiv utveckling hos
ungdomen. MI, Motiverande samtal, används för att motivera ungdomar med risk- eller
missbruk att förändra sitt förhållningssätt till alkohol och droger och därmed möjliggöra en
gynnsam social utveckling.
Ett sätt att nå ungdomar i behov av stöd är via Ungdomsmottagningen, som drivs tillsammans
med Östermalms och Norrmalms stadsdelsnämnder. Den riktar sig till ungdomar 13-23 år och
förebygger psykisk och fysisk ohälsa genom att stärka och stödja ungdomar i att hantera sin
sexualitet, respektera sig själva och sin omgivning samt förebygga oönskade graviditeter och
sexuellt överförbara sjukdomar. Mottagningen har en bred somatisk och psykosocial
kompetens. Ungdomsmottagningen är idag HBT-diplomerade och under 2015 sker en
planering för kompetensförsörjning avseende HBTQ.
Uppföljning av placerade barn och unga och barn som lever i våld i nära relationer prioriteras.
Barn till personer i missbruk är extra drabbade och insatser till dessa behöver säkras. De ska
exempelvis alltid erbjudas stödgrupper och dessa ska finnas tillgängliga även under sommaroch vinterlov.
För att möta behov av tidiga och förebyggande insatser har förvaltningen insatser i form av
föräldrastödsprogram, b.la Komet och Alla barn i centrum, ABC. För barn med separerade
föräldrar finns barngrupper t.ex. Skilda världar och Trappansamtal. Barn som upplevt våld i
familjen erbjuds samtal. När det gäller föräldrar med psykisk ohälsa erbjuds både barn och
föräldrar att delta i stödgrupper.
Styrning och uppföljning

Forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund för de bedömningar som görs. De insatser
som beviljas har tydligt utformade och mätbara mål utifrån barnets behov. Målen formuleras
och följs upp i vårdplaner och genomförandeplaner.
Arbetet med att implementera en evidensbaserad praktik och att styra mot resultat fortsätter.
Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera
kunskapskällor. Den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga
kunskap, den enskildes situation, erfarenhet och önskemål vid beslut om insatser.
Preventionsenheten

Preventionsenhetens förebyggande och främjande arbete syftar till att öka förutsättningarna
för barn och ungdomar att utvecklas gynnsamt. För att stärka skyddsfaktorer såsom till
exempel god anknytning till vuxna och minska riskfaktorer som till exempel skolk på individ, grupp- och samhällsnivå jobbar enheten relationsskapande. Man arbetar också med stöd och
information till föräldrar och det professionella nätverket bestående av lärare, fältassistenter,
skolkurator med flera kring barn och unga på Kungsholmen.
Nämndmål:
Personer på Kungsholmen får stöd att leva ett liv utan missbruk
Kommentar

Vuxenenheten fortsätter arbetet med öppenvårdsinsatser för att minska och förebygga
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institutionsvård. Genom strukturell återfallsprevention, motivationsgrupper och motiverande
samtal, motiveras brukare att förändra sitt beteende avseende missbruk.
Enheten fortsätter att arbeta enligt de nationella riktlinjerna för missbruks- och
beroendevården. Allt arbete utgår från ett utpräglat vårdkedjetänkande, vilket innebär att den
vård som erbjuds är sammanhållen, ofta mellan olika aktörer. Insatserna är individuellt
utformade och syftar till att öka självständigheten och förmågan att klara sin vardag.
Insatserna följs upp i syfte att ta reda på om de leder till förväntat resultat. En s.k. casemanager arbetar med riktade insatser till personer med missbruk och psykisk ohälsa.
Insatserna förväntas vara av sådan kvalitet att den enskilde kan bli drogfri alternativt hantera
sitt missbruk så att han eller hon inte är beroende av stödinsatser. Individens motivation och
socialarbetarens kompetens och erfarenhet är grunden för att goda resultat uppnås.
Styrning och uppföljning

Se under nämndmålet Personer på Kungsholmen får stöd till ett varaktigt boende.
Indikator

Årsmål

Andel personer som genomgår eller genomgått en
sammanhållen vårdkedja.

78 %

Andel som minskat sitt missbruk sedan aktualisering

KF:s
årsmål

Periodicit
et
Tertial
Tertial

Nämndmål:
Personer på Kungsholmen får stöd till ett varaktigt boende
Kommentar

Förebyggande arbetet mot hemlöshet är fortsatt prioriterat. Ett aktivt och uppsökande arbete
sker av boendesamordnare enligt en samordnad handlingsplan för att förhindra vräkningar.
Det innebär bland annat ett nära samarbete internt inom förvaltningen och externt med
exempelvis hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och kronofogdemyndigheten. Familjer som
har en osäker boendesituation uppmärksammas särskilt. När förvaltningen får kännedom om
att en person eller familj riskerar att förlora sin bostad kontaktas de och erbjuds stöd och
rådgivning. Hemlösa erbjuds hjälp- och stödinsatser och en väg till ett stabilt och självständigt
boende.
De resultat som tagits fram vid förvaltningens vuxenenhet visar att förutsättningarna för
rehabilitering ökar för personer med missbruk och personer med psykisk funktionsnedsättning
om de har en bostad. Med anledning av resultaten fortsätter arbetet med boendecoach inom
området missbruk med syfte att målgruppen ska få ett fungerande boende, bli självständiga
och oberoende av socialtjänsten.
Styrning och uppföljning

På Vuxenenheten används förutom de stadsgemensamma uppföljningsinstrumenten en egen
framtagen inrapporteringsportal för att kunna göra systematiska uppföljningar. Effekten av
beviljade insatser utvärderas och ger stöd för styrning av verksamheten.
Förvaltningen har under 2014 utökat antalet försöks- och träningslägenheter från 13 till 39
och strävar efter att inrätta fler under 2015. Då förvaltningens ambition är att få fram fler
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försöks- och träningslägenheter så påverkar den ökade volymen årsmålet.
Indikator

Årsmål

KF:s
årsmål

Periodicit
et

Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt
relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden

10 %

25 %

År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande
stadsdelar





I samverkan med de aktörer som ingår i trygghets- och säkerhetsrådet genomförs
insatser/aktiviteter som bidrar till ökad trygghet bland boende och besökare.
Förvaltningen arbetar med att skapa trygghet i stadsdelen. Ungdomsmiljöerna upplevs
som trygga bland annat genom preventionsenhetens insatser. Brukare i olika
verksamheter får den trygghet de behöver.
Parklekar och fritidsgårdar skapar trygghet, liksom fältassistenternas verksamhet.
Samarbetet med polisen utvecklas med regelbundna möten.
Parkerna ska vara mångsidiga och tåla användning av allt fler invånare. Drift,
underhåll och reinvesteringar syftar till att förebygga nedskräpning och skapa trygga
miljöer med god tillgänglighet.

Indikator

Årsmål

KF:s
årsmål

Periodicit
et

Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor

81 %

74 %

År

Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och
grönområden

62 %

62 %

År

Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA

100 %

100 %

År

RSA=Risk och SårbarhetsAnalys
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta
fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum

2015-01-01

2015-12-31

Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen
att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras
stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av
stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka
lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av
invånarna.

2015-01-01

2015-12-31

Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram
prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för
reinvesteringar ska användas.

2015-01-01

2015-12-31

Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade
stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda
stadsdelsnämnder.

2015-01-01

2015-12-31
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Nämndmål:
Den upplevda tryggheten bland boende och besökare är hög
Kommentar

Förvaltningen arbetar med att skapa trygghet i stadsdelen, att ungdomsmiljöerna upplevs som
trygga bland annat genom preventionsenhetens insatser och att brukare i olika verksamheter
får den trygghet de behöver.
Medborgarnas uppfattning om bland annat skötsel av parker samt trygghet i staden följs upp
genom den årliga undersökning som genomförs i staden. En mycket stor andel
kungsholmsbor, 94 %, tycker att Stockholm erbjuder en stadsmiljö som är fin att bo och leva
i. 83 % anser att det egna stadsdelsområdet är tryggt och säkert att bo. Trygghetsvandringar
genomförs i stadsdelsområdet i syfte att identifiera otrygga platser och finna lösningar för att
öka tryggheten.
Staden har fastställt "Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016". Av
programmet framgår att stadens nämnder och bolag, för att öka trygghet och säkerhet, ska
arbeta samordnat med dessa frågor.
Kungsholmens lokala trygghets- och säkerhetsråd består av representanter från
stadsdelsförvaltningen, polisen, SL,landstinget, skolan, det lokala näringslivet och
stadsmissionen. Baserat på en kartläggning som genomfördes under hösten 2014 har
trygghets- och säkerhetsrådet beslutat att arbetet under 2015 ska inriktas på följande
fokusområden; Hornsbergs strand och Östra S:t Göran/Stadshagen.
Det huvudsakliga målet är att, utifrån den aktuella problembilden i respektive område,
genomföra insatser/aktiviteter som bidrar till en ökad trygghet bland boende och besökare i
området. Arbetet sker i samverkan med de aktörer som ingår i trygghets- och säkerhetsrådet
samt andra berörda aktörer. Det kommer även att föras dialog med boende och olika
verksamheter i respektive område.
Preventionsenhetens öppna verksamheter; parklekarna och fritidsgården, skapar trygghet
genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter och gemenskap för invånarna i stadsdelen. Barn
och ungdomar ska känna sig trygga, ha inflytande och kunna påverka sin fritid. Både
ungdomar och föräldrar känner att fältassistenterna är tillgängliga och skapar sammanhang
som uppmuntrar till delaktighet.
Preventionsenhetens månatliga nyhetsbrev abonneras av cirka 730 vårdnadshavare.
Samarbetet med skolor, socialtjänst, polis med flera utvecklas kontinuerligt.
Samarbetet med närpolisen utvecklas vidare med regelbundna möten och dialog kring den
aktuella situationen. Samarbetet innehåller kartläggning (stämma av bilder av det som
händer), analys (genomgång av orsakssammanhang) samt åtgärder (stämma av behovet av
vad som ska/kan göras på lång och kort sikt och vem som gör vad).
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell

2015-01-01

2015-12-31

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2015-01-01

2015-12-31

Lindhagensgatan 76
Box 49 039 100 28 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
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Nämndmål:
Parker och grönområden är vackra, välskötta och välkomnande för alla.
Kommentar

Parkerna på Kungsholmen ska utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Det ska
finnas plats för lek, spontant spel och avkoppling i en välskött, vacker och välkomnande park.
Parkerna har många besökare och är viktiga vardagsmiljöer för Kungsholmens invånare och
besökare. Förvaltningen arbetar därför kontinuerligt med att utveckla parkerna och möta
allmänhetens behov och önskemål. Ett steg i detta är att stärka medborgardialogen och sträva
efter att fånga upp olika målgruppers synpunkter och idéer. Samtidigt måste hänsyn tas till
parkernas kulturhistoriska och ekologiska värden.
En utmaning är att skapa långsiktigt attraktiva, trygga, tillgängliga och hållbara parker i
enlighet med översiktsplanens vision om Stockholm som en promenadstad med förtätad
stadsbebyggelse. I Den gröna promenadstaden, som är ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen, presenteras en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur. Under
året kommer Park Stockholm, ett praktiskt verktyg i arbetet med parker och natur att
remitteras och beslutas.
Under 2015 kommer förvaltningen att slutföra upprustningen av Stora Essingens strandstråk
och Kungsholmens strandstig. Stadsdelsförvaltningen kommer även ta fram program för
upprustning för Spårvägsparken, Norrmälarstrand samt Rålambshovsparken. Under året
kommer en agilitybana anläggas i Konradsbergsparken. Hornsbergs strandpark kommer att
kompletteras med fler skräpkorgar och askkoppar. I samarbete med trafikkontoret fortsätter
arbetet med att planera för en utveckling av platsen under Tranebergsbron.
I budgeten för 2015 anslås 45 mkr för reinvesteringar i stadens parker. Medlen kommer att
fördelas genom trafikkontoret. Förvaltningen kommer att ansöka om reinvesteringsmedel
bland annat för upprustning av hundrastgårdar och fallunderlag i lekplatser.
För att minska nedskräpningen och öka ansvaret för det offentliga rummet kommer arbetet
mot nedskräpning att fortsätta bland annat genom en fortsatt satsning på större solcellsdrivna
självkomprimerande skräpkorgar. Förvaltningen kommer också att införa papperskorgar för
källsortering i stadsdelsförvaltningens parklekar.
Indikator

Årsmål

Kungsholmsborna tycker att Stockholm är en ren och
välstädad stad att bo i.

70 %

Andelen barn och ungdomar som känner sig ganska eller
mycket trygga om de går ut ensamma sent en kväll i området

KF:s
årsmål

Periodicit
et
År
Jämna år

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arrangera träff om tillgängligheten i stadsdelsområdet med
stadsdelsnämnd, företagarförening och rådet för
funktionshinderfrågor.

2012-01-01

2016-12-31

Kontinuerligt vidarebefordra inkomna synpunkter och klagomål till
rätt instans.

2012-01-01

2016-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ta hänsyn till tillgänglighets- och trygghetsaspekter vid
parkupprustningar, anläggning av förskolelokaler mm

2012-01-01

2016-12-31

Försäkra att nämndens nationaldagsfirande är tillgängligt och
möjliggör delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

2012-01-01

2016-12-31

Tillgänglighetshöjande åtgärder i parker och grönområden
genomförs

2014-01-01

2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo






Tillgången till parker och grönområden bevakas i alla nyexploateringar.
Barnperspektivet är centralt vid all planering.
Den gemensamma äldreboendeplaneringen i innerstaden fortsätter.
Bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning och personer
med socialpsykiatrisk problematik inrättas i ny- och ombyggnadsprojekt där så är
möjligt.
Ersättningssystemet för bostäder med särskild service bör ändras så att det inte
motverkar nyproduktion av sådana bostäder.
Planering för nya förskolor justeras ständigt för att hela tiden uppfylla
barnomsorgsgarantin.
KF:s
årsmål

Periodicit
et

0

tas fram av
nämnden

År

8

tas fram av
nämnden

År

Indikator

Årsmål

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

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2015-01-01

2015-12-31

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

2015-01-01

2015-12-31

Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt
stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att
minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst
100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter

2015-01-01

2015-12-31
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Nämndmål:
Kungsholmens bostadsområden har kommunala verksamheter i tillräcklig
omfattning
Kommentar

Stadsmiljö
Det är angeläget att nämndens behov beaktas i ett tidigt skede i planeringen av förändringar i
stadsmiljön. Förvaltningen deltar därför aktivt i stadsbyggnadskontorets,
exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med utveckling av bland annat Västra
Kungsholmen. Nämnden påverkar planeringen genom att bland annat besvara program- och
planremisser.
I den tättbebyggda staden är närhet och tillgång till parker och grönområden en viktig resurs
och kvalitet för stockholmarna. Förvaltningen bevakar att tillgången till park- och
grönområden tillgodoses enligt riktlinjerna i Den gröna promenadstaden och att
grönkompensation planeras in vid exploatering av gröna ytor. Förvaltningen bidrar i
projekteringsprocessen med kunskap och erfarenheter för att målet om bland annat
driftekonomiskt effektiva, långsiktigt hållbara och attraktiva parker ska uppnås.
Avdelningen arbetar aktivt för ett tydligt barnperspektiv i planeringen, bland annat genom att
efterfråga barnkonsekvensanalyser samt att arbeta för rymliga och ändamålsenliga
förskolegårdar. Ur ett barnperspektiv är det också viktigt att tillgången till park och lek och
idrottsmiljöer är god inte minst i stadens utvecklingsområden.
Äldreboendeplanering
Den för innerstaden gemensamma äldreboendeplanen kommer att uppdateras under våren.
Diskussioner pågår kring standarden på vissa vård- och omsorgsboenden vilket på sikt kan
komma att minska antalet bostäder i staden. Under 2015 måste den stadsövergripande
äldreboendeplaneringen fortsätta och snarast komma till ett beslut om genomförande av
renoveringar och nybyggnation. Förvaltningen kommer mer detaljerat redovisa
förutsättningarna i förslaget till flerårsbudget.
Bostäder för personer med funktionsnedsättning
Förvaltningen bevakar fortlöpande möjligheterna att inrätta bostäder med särskild service.
Nybyggnation pågår främst i Västra Kungsholmen och kommer att påbörjas i Marieberg.
Förvaltningen har intensifierat arbetet med att finna lämpliga objekt där, men också i andra
områden. Möjligheterna att inrätta bostäder med särskild service för personer med
funktionsnedsättning och personer med socialpsykiatrisk problematik finns dock i huvudsak i
samband med nyproduktion och vid ombyggnationer och renoveringar och därför måste
årsmålet ses över tid och inte för ett år i taget. Målet är att ett projekt per år genomförs i
stadsdelsområdet, i genomsnitt över tid.
Nyproducerade gruppbostäder ger höga hyror både för stadsdelsnämnden och för de enskilda
boende. Kostnaden för stadsdelsnämnden ökar ytterligare genom att flertalet boende är
berättigade till kommunalt bostadstillägg. Det är angeläget att staden hittar en
ersättningsmodell så att inte de höga kostnaderna blir hindrande för utbyggnaden av bostäder
för målgruppen.
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Förskola
Under 2015 ökar antalet barn i åldern 1-5 år med cirka 125. Samtidigt går ett stort antal
sexåringar till skolan vilket frigör platser. Till hösten öppnas en nybyggd förskola i kvarteret
Leendet i Hornsberg med plats för cirka 65 barn. Lokalen Kristinebergs strand 2 innehåller för
närvarande en grupp förskolebarn. Den gruppen planeras att till hösten flytta till den
nybyggda förskolan Leendet. I lokalen på Kristinebergs strand planeras för en ny öppen
förskola.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska ha en aktuell plan för kommande års utbyggnad
av bostäder med särskild service.

2013-05-01

2015-12-31

Förvaltningen ska kartlägga behovet av boende för olika
målgrupper.

2013-05-01

2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för
alla



Parkerna utvecklas till mångsidiga rekreationsytor för spontanidrott och lek.
Parklekar och fritidsgårdar erbjuder ett brett utbud av aktiviteter.

Indikator

Årsmål

Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång
meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter

KF:s
årsmål

Periodicit
et

fastställs
2015

År

Nämndmål:
Parkerna möjliggör spontanidrott och fritidsaktiviteter.
Kommentar

Stadsmiljö
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla parker och grönområden för att öka
boende och besökares tillgång till spontanidrott. Ett utvecklingsområde är att skapa aktiviteter
i parkerna som gör att de kan nyttjas året om och ett annat är att skapa aktiviteter som nyttjas
av både pojkar och flickor, kvinnor och män. Det är viktigt att parker utformas så att det ger
förutsättningar för ett jämställt utnyttjande av det offentliga rummet.
Under året kommer förvaltningen att göra några förberedande kartläggningar och utredningar
inför framtagandet av ny parkplan. Bland annat kommer parkernas möjlighet till spontanidrott
att kartläggas och analyseras.
Barn och ungdom
I Rålambshovsparken firas traditionsenligt nationaldagen. Nationaldagsfirandet är en folkfest
som lockar infödd som inflyttad och bjuder på möjligheter att uppleva kultur- och
fritidsaktiviteter över generationsgränser. Firandet arrangeras i samarbete med Kulturskolan i
Stockholm, ideella organisationer inom kultur och idrott, lokala näringsidkare samt
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frivilligorganisationer.
Barn och unga deltar i idrottsaktiviteter av olika slag. Det kan vara lekar, snowboardåkning,
skating m.m. Med det stora antal barn som föds och den inflyttning som sker till
stadsdelsområdet spelar också de öppna verksamheterna som öppen förskola, parklek och
fritidsgård en stor roll.
Inom stadsdelsområdet finns tre parklekar och två fritidsgårdar, varav en parklek och en
fritidsgård drivs i enskild regi av en föräldraförening på Stora Essingen. Parklekarna ligger i
tre av Kungsholmens parker. Där finns möjlighet till stimulerande och utvecklande miljöer
som inspirerar till olika former av skapande, lek, och spontanidrott i en säker och trygg miljö.
Även barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna delta i stadsdelsnämndens
verksamheter och blir mottagna och respekterade utifrån sina förutsättningar.

Indikator

Årsmål

Medborgarna i stadsdelen tycker att det finns goda möjligheter
till spontanidrott i Stockholm

80 %

KF:s
årsmål

Periodicit
et
År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god
kvalitet








Fortsätta att utveckla arbetssätt inom vård- och omsorgsboende som leder till en
personcentrerad omsorg.
Fortsätta att utveckla systematisk egenkontroll inom vård- och omsorgsboende för att
säkra god kvalitet.
Öka antalet individuellt genomförda inkontinensutredningar inom vård- och
omsorgsboende och servicehus.
Förbättra måltidsmiljö och arbetssätt vid frukost inom vård- och omsorgsboende.
Utveckla genomförandeplaner inom hemtjänst så att den enskildes delaktighet stärks
genom att tydligare beskriva hur insatserna ska genomföras.
Utveckla dagverksamheterna för att bättre passa målgruppens behov.
Införa friskvård som aktivitet inom Baltzars träfflokal.

Indikator

Årsmål

Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och
omsorgsboende

KF:s
årsmål

Periodicit
et

fastställs
2015

År

Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd
dagverksamhet (äldreomsorg)

95 %

95 %

År

Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende
(äldreomsorg)

85 %

85 %

År

Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende
(äldreomsorg)

85 %

85 %

År

fastställs
2015

År

Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende
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Indikator

Årsmål

KF:s
årsmål

Periodicit
et

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

77 %

77 %

År

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

77 %

77 %

År

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

86 %

86 %

År

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och
omsorgsboende (äldreomsorg)

90 %

90 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och
stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning
och styrning inom äldreomsorgen

2015-01-01

2015-12-31

Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett
system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på
äldreomsorgen i hela staden

2015-01-01

2015-12-31

Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av
arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt
utsatta arbetsvillkor

2015-01-01

2015-12-31

Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och
kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt
behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+

2015-01-01

2015-12-31

Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i
verksamheten

2015-01-01

2015-12-31

Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal
hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm

2015-01-01

2015-12-31

Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram
en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende

2015-01-01

2015-12-31

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

2015-01-01

2015-12-31

Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och
kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och
behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive
tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med
kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade
kvalitetsuppföljningen.

2015-01-01

2015-12-31

Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och
ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar
organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i
samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna

2015-01-01

2015-12-31
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Nämndmål:
Brukare får god personlig vård och omsorg
Kommentar

Äldreomsorgens värdegrund ska genomsyra verksamheterna och insatserna ska vara av god
kvalitet. Äldreomsorgens beställarorganisation arbetar systematiskt med styrning och
uppföljning utifrån ett helhetsperspektiv för att bedöma vilka resultat som uppnås för den
enskilde äldre oavsett om utförarenheten drivs i egen regi eller av en entreprenör.
Förvaltningen har dessutom en observatör på halvtid för uppföljning genom fördjupad
kvalitetsanalys. Genom modellen granskas verksamheternas kvalitet på plats genom
observationer av arbetssätt på individnivå.
Alla äldre ska få en god personlig vård och omsorg. Brukarnas upplevelse av nöjdhet är
generellt hög inom Kungsholmens stadsdelsområde, både vad gäller vård- och
omsorgsboende och hemtjänst. För att säkerställa en god kvalitet ska samtliga enheter planera
och följa upp sitt arbete utefter kvalitets- och ledningssystem. Kvalitetsuppföljning 2014 har
visat att verksamheterna har en god kvalitet, men fortsatta utvecklingsområden finns för
egenkontroll av verksamhet, samverkan och förebyggande riskanalyser. Inom hemtjänst bör
även utvecklingsarbetet inriktas på systematisk avvikelsehantering.
God personlig vård och omsorg förutsätter ett personcentrerat arbetssätt och samverkan inom
multiprofessionella team. Den samlade dokumentationen enligt Socialtjänstlagen (SoL) och
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) behöver utvecklas ytterligare för att ge en helhetssyn i
omsorgen om den enskilde. Inom ordinärt boende har ett lokalt program, för samverkan
mellan kommun och landsting i arbetet med demenssjuka och deras anhöriga, utvecklats
under senare delen av 2014. Samverkan sker mellan biståndshandläggare, hemtjänst och
primärvård och ska vid behov mynna ut i en samordnad individuell plan (SIP) för den
enskilde.
Riskbedömningar inom hälso- och sjukvård ska genomföras. Inkontinensutredningar och
uppföljning av tidigare genomförda utredningar görs inte i tillräcklig omfattning. För 2015
kommer åtgärdsplaner för arbetet med att öka antalet inkontinensutredningar att begäras in.
I slutet av januari 2015 startar arbetet med att dokumentera i den nya hälso- och
sjukvårdsjournalen som baseras på ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder
och hälsa). Utvecklingen i hälso-och sjukvårdsdokumentation kommer att fortgå under de
kommande två åren.
KF:s
årsmål

Periodicit
et

Indikator

Årsmål

Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de får god
omvårdnad

90 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att det oftast är
samma personer som hjälper dem

80 %

År

Servicehus: Andel brukare där dokumenterad ADL-bedömning
är utförd*

90 %

År

Servicehus: Andel brukare där dokumenterad riskbedömning

90 %

År
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Indikator

Årsmål

KF:s
årsmål

Periodicit
et

avseende nutrition/malnutrition är utförd*
Servicehus: Andel brukare där riskbedömning avseende risk
för trycksår är utförd (enligt Nortonskalan)*

90 %

År

Särskilt boende: Andel av utförarna där mer än 90 procent av
personalen har 5 års erfarenhet/relevant utbildning

60 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de får god
omvårdnad

90 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som upplever att det oftast är
samma personer som hjälper dem

75 %

År

Vård och omsorgsboende: Andel brukare där dokumenterad
ADL-bedömning är utförd*

90 %

År

Vård och omsorgsboende: Andel brukare där dokumenterad
riskbedömning avseende nutrition/malnutrition är utförd*

90 %

År

Vård och omsorgsboende: Andel brukare där riskbedömning
avseende risk för trycksår är utförd (enligt Nortonskalan)*

90 %

År

Vård och omsorgsboende: Andel brukare med individuellt
utredd inkontinens*

50 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utveckla sammanhållen individuell planering/ SIP i ordinärt boende

2014-01-01

2015-12-31

Öka antalet genomförda inkontinensutredningar

2015-01-01

2015-12-31

Öka antalet genomförda samordnade individuella planeringar (SIP)

2015-01-01

2015-12-31

Öka kunskapen hos verksamheterna om nationella
kvalitetsregistrens användbarhet

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö
Kommentar

Mathållning och måltider är en viktig kvalitetsfaktor. Inom hemtjänst beviljas den enskilde
individuella insatser efter behov och önskemål. Det kan vara lagad mat, sällskap vid måltid
eller leverans av matlådor. Inom vård- och omsorgsboende behöver måltidssituationen vid
frukost förbättras. Baltzars träfflokal fortsätter att anordna utflykter med lunch.
Utförarna fortsätter med aktiviteter kring mat och måltidssituationen som till exempel bakning
i grupp, frukostklubbar, sommarcafé och vintercafé.
KF:s
årsmål

Periodicit
et

Indikator

Årsmål

Ordinärt boende: Andel brukare som tycker det är trivsamt när
de äter

85 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de kan
påverka maten

85 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som uppskattar maten och

85 %

År

Lindhagensgatan 76
Box 49 039 100 28 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 28 (55)

Indikator

Årsmål

KF:s
årsmål

Periodicit
et

tycker att den är god
Särskilt boende: Andel brukare som tycker det är trivsamt när
de äter

85 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som uppskattar maten och
tycker att den är god

85 %

År

Särskilt boende: Andel vård- och omsorgsboenden där
brukare får sitt kost- och nutritionsbehov tillgodosett dygnet
runt.

75 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utveckla måltidsmiljö och arbetssätt kring frukost inom vård och
omsorgsboende

2015-01-01

2015-12-31

Öka andelen ekologisk mat

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Brukare har en meningsfull tillvaro
Kommentar

Uppföljning visar att boendes möjlighet till aktiviteter, social stimulans, ”egen tid” och
utevistelser förbättras kontinuerligt. Fler aktiviteter med kulturella inslag erbjuds. Inom vård
och omsorgsboende bör verksamheterna fortsätta förbättra sitt arbete med att erbjuda
individuellt utformad stimulans. Här är kontaktpersonen extra viktig i att stödja den enskilde i
att göra egna val. Dokumentet om mig används om den enskilde önskar, för att insatserna ska
kunna genomföras utifrån den enskildes intressen och livsstil.
Träfflokal Baltzar är en öppen träffpunkt för seniorer boende i stadsdelsområdet och erbjuder
ett varierande program med underhållning, kultur och möjlighet till social samvaro.
Möjligheterna att ordna mer fysisk aktivitet och friskvård på Baltzar undersöks under 2015.
För att äldre ska behålla och förbättra sina funktioner är utevistelse ett viktigt inslag.
Brukarundersökningen 2014 visar att Kungsholmen har bra resultat både för utevistelse och
för aktiviteter.
Kungsholmen erbjuder dagverksamhet till personer som bor i ordinärt boende i syfte att bryta
social isolering, underlätta kvarboende samt erbjuda anhöriga stöd och avlastning i
omvårdnaden av en närstående. Under 2015 kommer dagverksamheterna att ses över för att
bättre anpassa inriktning och innehåll till målgruppens behov.
KF:s
årsmål

Periodicit
et

Indikator

Årsmål

Ordinärt boende: Andel brukare som instämmer till viss
del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån:
social samvaro

80 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som instämmer till viss
del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån:
utevistelser

80 %

År

Lindhagensgatan 76
Box 49 039 100 28 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 29 (55)

KF:s
årsmål

Periodicit
et

Indikator

Årsmål

Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss
del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån:
aktiviteter inom boendet

80 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss
del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån:
social samvaro

75 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss
del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån:
utevistelser

70 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Införa fysisk aktivitet på Baltzars träfflokal

2015-01-01

2015-12-31

Utveckla dagverksamheten för att bättre motsvara individuella
behov

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Brukare är delaktiga och har självbestämmande
Kommentar

Den enskilde är delaktig i utförandet av insatserna genom en individuellt utformad
genomförandeplan. Biståndshandläggarna genomför kvalitetsuppföljning på individnivå vid
uppföljning av insatser. Det innebär att uppföljningen fokuserar både på den enskildes
situation, på om den enskildes behov tillgodoses och om insatserna är av god kvalitet. Under
2015 ska biståndshandläggarna i större utsträckning ge återkoppling på
genomförandeplanernas utformning till utförarna.
Inom vård och omsorgsboende har genomförandeplanerna förbättrats men den samlade
kvalitetsuppföljningen 2014 visar att utvecklingsbehov finns avseende genomförandeplaner
inom hemtjänst. Den enskildes delaktighet ska stärkas genom att genomförandeplanen
tydligare beskriv hur denne vill att insatserna ska genomföras.
Den äldre ansöker själv om insatser i möte med biståndshandläggare. Biståndsbesluten utgör
grunden för den service, vård och omsorg som den enskilde erbjuds. Den äldre är delaktig i
utredningen och denna skickas till den enskilde tillsammans med biståndsbeslut.
Biståndshandläggare ger information om val av utförare och frågar efter om den enskilde har
specifika önskemål om vård- eller språkinriktning. Den enskilde väljer själv vård- och
omsorgsboende respektive hemtjänstutförare.
KF:s
årsmål

Periodicit
et

Indikator

Årsmål

Ordinärt boende: Andel brukare som har aktuella
genomförandeplaner

80 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de bemöts
respektfullt av personalen

95 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de har haft

85 %

År

Lindhagensgatan 76
Box 49 039 100 28 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 30 (55)

Indikator

Årsmål

KF:s
årsmål

Periodicit
et

möjlighet att påverka hur hjälpen/insatserna utförs
Särskilt boende: Andel brukare som har aktuella
genomförandeplaner

90 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de bemöts
respektfullt av personalen

95 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de har haft
möjlighet att påverka hur hjälpen/insatserna utförs

90 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Analysera tillgänglig genusbaserad statistik som staden tar fram

2015-01-01

2015-12-31

Biståndshandläggarna ska ge systematisk återkoppling på
utförarnas genomförandeplaner

2015-01-01

2015-12-31

Genomföra dokumentationsutbildning för omvårdnadspersonal

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Brukare är trygga
Kommentar

Flera faktorer påverkar upplevelsen av trygghet. Dels handlar det om säkerhet och bemötande,
men också om kontinuitet, kunskap och utbildning hos personalen.
Kvalitetsuppföljningen har under flera år visat att andelen personal med grundutbildning
måste öka, framförallt inom hemtjänst. Utbildning har genomförts men inte i den takt som
möjliggör måluppfyllelse. Från 2015 ska hemtjänstutförarna enligt avtal ha minst 50 %
utbildad personal. Verksamheter i egen regi skickar kontinuerligt medarbetare på utbildning.
För att förbättra kvaliteten i vården och omsorgen om de demenssjuka fortsätter enheterna att
utbilda i kunskap om demens. Personal inom de flesta enheterna har genomgått Demens ABC
och det är viktigt att även ny personal får den möjligheten.
Personalkontinuitet är viktigt i upplevelsen av trygghet, att den enskilde har en kontaktman,
men också att det är kontinuitet i utförandet av insats. Här spelar genomförandeplanen en
viktig roll. Kontaktperson går tillsammans med den enskilde igenom hur den enskilde vill att
insatserna ska utföras och på vilket sätt den enskildes själv är delaktighet i utförandet.
För att klara försörjningen av sjuksköterskor i framtiden har äldreomsorgen inlett ett
samarbete med Röda Korsets högskola. Kungsholmens äldreomsorg utgör en så kallad
Akademisk nod, en av fyra inom äldreomsorgen i staden. Syftet är att utgöra en fysisk plats
för såväl utbildning som forskning och utveckling av äldreomsorgen. Kungsholmen har
medverkat genom Serafens vård- och omsorgsboende samt Pilträdets och Fridhemmets
servicehus. Under våren 2014 etablerades kontakter för att ta emot ett 20-tal studenter på
verksamhetsförlagd utbildning. Under hösten fördubblades antalet studenter. Under 2015
involveras även entreprenaderna Solbacken och Alströmerhemmet som drivs av Attendo och
Temabo. All verksamhetsförlagd utbildning som Röda Korset har kommer att ske på
Kungsholmen.
Lindhagensgatan 76
Box 49 039 100 28 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 31 (55)

Inom ordinärt boende fortsätter samarbetet med primärvården. Möjligheten att
biståndshandläggare finns tillgänglig på husläkarmottagningarna i uppsökande och
förebyggande syfte undersöks. Informationsmaterial ska finnas tillgänglig på
husläkarmottagningarna.
KF:s
årsmål

Periodicit
et

Indikator

Årsmål

Ordinärt boende: Andel av utförarna där mer än 90 procent av
personalen har 5 års erfarenhet/relevant utbildning

60 %

År

Ordinärt boende: Andel av utförarna med årligen uppdaterad
fortbildningsplan

100 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som känner sig nöjda med
hemtjänstens förmåga att skapa trygghet

90 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som känner till vem som är
deras kontaktperson eller "deras" vårdbiträde

90 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de är
informerade om: vad som ska ske, när, hur, av vem

75 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som vet var de ska vända sig
när de har frågor/synpunkter etc gällande insatsen

90 %

År

Servicehus: Andel brukare med individuellt utredd inkontinens*

50 %

År

Särskilt boende: Andel av utförarna med årligen uppdaterad
fortbildningsplan

100 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som känner sig trygga i
boendet

85 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som känner till vem som är
deras kontaktperson eller "deras" vårdbiträde

70 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de är
informerade om: vad som ska ske, när, hur, av vem

85 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utöka samarbete med primärvården kring information om
äldreomsorgen

2015-01-01

2015-12-31

Lindhagensgatan 76
Box 49 039 100 28 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 32 (55)

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
Stadsdelsnämndens miljöhandlingsplan ses över för att anpassas till nya miljömål inom
staden. Elanvändningen granskas med målet att minska förbrukningen.
Nämnden disponerar enbart två bilar. Båda är miljöklassade och körs med dubbfria
vinterdäck. Dessa bilar används för mindre varutransporter. Persontransporter utförs i första
hand med kollektiva färdmedel, per cykel eller till fots.
Andelen ekologiska livsmedel ska öka i alla verksamheter och fortbildning i en klimatsmart
och giftfri livsmedels- och kökshantering genomförs för förskolornas köksnätverk.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt




Stadsdelsnämnden har en miljöhandlingsplan som speglar förvaltningens arbete med
att bidra till att Stockholm ska uppnå en hållbar livsmiljö. Miljöhandlingsplanen kan
behöva uppdateras för att anpassas till nya miljömål inom staden.
Nämnden behöver se över elanvändningen och om möjligt effektivisera för att minska
förbrukningen.
Inom nämndens verksamheter finns två bilar som båda är miljöklassade. Den ena drivs
med biogas och den andra med el.
KF:s
årsmål

Periodicit
et

40 %

fastställs
2015

År

Andel elbilar

50 %

10 %

År

Andel miljöbilar i stadens bilflotta

100 %

100 %

Tertial

Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon

85 %

tas fram av
nämnd/
styrelse

Halvår

Elanvändning per kvadratmeter

60
kwh/kvm

32 kWh

År

Indikator

Årsmål

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för
biologisk behandling

Nämndmål:
Nämndens verksamheter är miljösmarta och bidrar till en hållbar livsmiljö.
Kommentar

Vid persontransporter ska samtliga verksamheter prioritera cykel-, gång- och kollektivtrafik.
Vid mindre transporter av varor ska nämndens två miljöbilar användas i första hand.
Elanvändningen bör minskas och energieffektiva alternativ ska därför prioriteras.
Alla enheter arbetar utifrån nämndens miljöhandlingsplan. Samtliga miljöombud erbjuds
årligen vidareutbildning.

Lindhagensgatan 76
Box 49 039 100 28 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 33 (55)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Elförbrukningen i de lokaler där elen inte ingår i hyran ska
kartläggas för att om möjligt sänka förbrukningen.

2015-01-01

2016-12-31

Alla enheter arbetar utifrån nämndens miljöhandlingsplan

2013-05-01

2015-12-31

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva alternativ
väljas

2014-01-01

2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten



På nämndens bilar finns dubbfria vinterdäck.
En studie ska göras för att se hur arbetet med ekosystemtjänster kan utvecklas.

Indikator

Årsmål

Andel dubbdäck

0%

KF:s
årsmål

Periodicit
et

tas fram av
nämnden/s
tyrelsen

År

Nämndmål:
Parker och grönområden bidrar till ren luft och rent vatten.
Kommentar

I parker och grönområden produceras en rad ekosystemtjänster som staden och människan är
beroende av eftersom de exempelvis renar luft och vatten, minskar buller och får oss att må
bättre. Ekosystemtjänster upprätthåller funktioner i naturen och ger tjänster som är direkt eller
indirekt viktiga för människan och samhället. De är tjänster och produkter som människan får
utan kostnad av naturen. Förvaltningen vill synliggöra och förstärka dessa kvaliteter i
stadsdelens parker och grönområden. Under året ska förvaltningen genomföra en fallstudie
som ska ge exempel på hur man på ett smart och bra sätt kan förstärka arbetet med
ekosystemtjänster i befintliga parkmiljöer i Stockholms innerstad.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil



Andelen ekologiska livsmedel ska öka.
Staden kommer att intensifiera arbetet med att få bort gifter från förskolorna.

Indikator

Årsmål

KF:s
årsmål

Periodicit
et

Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter

25 %

25 %

Tertial

Lindhagensgatan 76
Box 49 039 100 28 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 34 (55)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med
stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns
exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen
för kemikalieplanen

2015-01-01

2015-12-31

Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring
konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Nämndens verksamheter använder sig av ekologiska livsmedel
Kommentar

Nämndens verksamheter ska prioritera inköp av ekologiska livsmedel.
För 2015 planeras fortbildning för förskolornas köksnätverk i en klimatsmart och giftfri
livsmedels- och kökshantering.

Lindhagensgatan 76
Box 49 039 100 28 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 35 (55)

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Systemet för fördelning av resurser utgår från stadsdelsnämndernas verksamhetsansvar och
befolkningens struktur. Det ger stadsdelsnämnderna frihet att själva välja sin organisation.
Stadsdelsnämnderna får resurser i relation till det förväntade behovet och inte utifrån faktiska
kostnader. I fördelningen inkluderas samtliga löpande kostnader för att bedriva en
verksamhet, inkluderat personal, lokaler, administration och övriga kostnader.
Stadsdelsnämnderna får sina medel tilldelade som ett anslag. Inom ramen har
stadsdelsnämnderna frihet att disponera anslaget och prioritera mellan verksamheterna, så
länge de följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige (KF) fastställt.
Stadsdelsnämnderna ska utifrån att Stockholm växer klara framtida volymförändringar med
hög kvalitet inom verksamheterna utifrån de ramar som volymförändringarna ger, men i
övrigt med befintliga resurser.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva




Stöd och motivation till den enskilde att själv hitta vägar till egen försörjning.
Nämnden tillhandahåller utbildning, handledning och tidsbegränsade anställningar för
arbetslösa.
Feriearbete (sommarjobb) erbjuds till ungdomar, under sommar och vinterhalvåret.

Indikator

Årsmål

KF:s
årsmål

Periodicit
et

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

33 st

500 st

Tertial

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi

60 st

5100 st

År

Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till
befolkningen

0,43 %

2,0 %

Tertial

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

0,3 %

1,2 %

Tertial

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med
stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med
syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns
hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska
medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda
aspiranterna praktiktillfällen

2015-01-01

2015-12-31

Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med
stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg ung och
påbörja uppstart av två verksamheter

2015-01-01

2015-12-31

Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna
ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en
effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder.

2015-01-01

2015-12-31

Lindhagensgatan 76
Box 49 039 100 28 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 36 (55)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar,
yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina
verksamheter.

2015-01-01

2015-12-31

Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden
ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och
omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.

2015-01-01

2015-12-31

Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna
samverkan

Nämndmål:
Fler Kungsholmsbor klarar sin egen försörjning
Kommentar

Kungsholmens stadsdelsnämnd driver tillsammans med Norrmalm och Östermalms
stadsdelsnämnder en gemensam försörjningsstödsenhet. Enheten ansvarar för
myndighetsutövning gentemot enskilda medborgare som ansöker om ekonomiskt bistånd
enligt socialtjänstlagen och för insatser för att den enskilde ska bli självförsörjande. Enheten
ger stöd och motivation till den enskilde att själv hitta vägar till egen försörjning och prövar
under tiden rätten till ekonomiskt bistånd. Målsättningen är att den enskilde ska kunna
försörja sig genom arbete. Utredning, bedömning och beslut utgår ifrån de stadsgemensamma
bedömningsinstrumenten Förutsättningar Inför Arbete (FIA) och Initial bedömning (IB) som
implementerades 2014.
Nämndens verksamheter tillhandahåller handledning och tidsbegränsade anställningar för att
underlätta inträdet på arbetsmarknaden för arbetslösa personer.
För personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden fortsätter
försörjningsstödenheten samverkan med b.la. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen-rehab,
Jobbtorg Resurs och andra enheter inom berörda förvaltningar som främjar personens väg mot
ett arbete. Den som inte kan arbeta erbjuds arbetsrehabilitering eller ges stöd att söka
sjukersättning.
Arbetslivsinriktad rehabilitering i egen regi är en insats för personer som deltagit i flera olika
åtgärder utan resultat eller som har ett missbruk eller odefinierad problematik, som resulterat i
långtidssjukskrivningar. Förvaltningen har avtal om fem årsplatser s.k. aktiveringsplatser,
som syftar till att utreda enskildas arbetsförmåga eller behov av andra insatser.
Socialsekreterarna har tillgång till medicinskt expertstöd (förtroendeläkare) för bedömning av
läkarintyg för sjukskrivning.
Enheten för försörjningsstöd arbetar även inom ramen för vissa arbetsmarknadsåtgärder, alla
med det långsiktiga målet att den enskilde ska gå vidare till annan anställningsform på den
ordinarie arbetsmarknaden.
Offentligt skyddad anställning (OSA) är en arbetsmarknadsåtgärd där Arbetsförmedlingen
tillsammans med stadsdelsförvaltningarna erbjuder personer med nedsatt arbetsförmåga en
tidsbegränsad anställning. Feriearbete (sommarjobb) erbjuds till ungdomar inom kommunal
förvaltning och där så är möjligt även inom det lokala näringslivet. Att erbjuda feriearbete är
ett utmärkt tillfälle att marknadsföra sig som en framtida arbetsgivare samtidigt som det ger
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unga människor en inblick i arbetslivet. Under 2015 har förvaltningen 60 platser till
feriearbeten vilka kan erbjudas under både sommar- och vinterferier.
Indikator

Årsmål

Andel personer med socialmedicinska- och rehabiliteringsskäl
som går till egen eller annan försörjning, efter insats i
förvaltningens verksamhet

25 %

KF:s
årsmål

Periodicit
et
Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
En förutsättning för stabilitet och kvalitet i verksamheterna är budgethållning. En budget i
obalans skapar otrygghet och tvingar fram snabba förändringar som kan medföra
kvalitetsförsämringar. Stadsdelsnämndens verksamhet måste därför kontinuerligt planeras,
följas upp och anpassas så att den ryms inom fastställd budgetram.
Nämndens budgetuppföljning rapporteras varje månad till kommunstyrelsen. Två av
rapporterna, tertialrapport ett och två, är omfattande uppföljningar och analyser av verksamhet
och budget. Vid befarat budgetöverskridande ska åtgärder vidtas för att undvika obalans i
budget. Månadsrapporterna är mer översiktliga och ger signaler om läget på övergripande
nivå. Även i månadsrapporterna kan budgethållningsåtgärder ingå.
Prognossäkerheten är central i arbetet med att nå en budget i balans. Enheternas budgetar följs
regelbundet upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller. Från och
med 2015 kommer månadsbokslut att införas i staden vilket ger snabbare signaler om
budgetläget. Eftersom detta system inte varit i drift under 2014 kommer jämförelser mellan
åren i månadsrapporter och tertialrapporter inte att kunna göras.
Indikator

Årsmål

KF:s
årsmål

Periodicit
et

Administrationens andel av de totala kostnaderna

3,9 %

minska

År

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen

1 st

tas fram av
nämnden

År

Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar

100 %

100 %

Tertial

Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar

100 %

100 %

Tertial

Nämndens prognossäkerhet T2

+/-1 %

+/- 1 %

År

Nämndmål:
Budgeten ska vara i balans
Kommentar

Kontinuerliga ekonomiuppföljningar på enhets-, avdelnings- och nämndnivå genomförs
månadsvis. Enheter som prognostiserar underskott ska vidta åtgärder för att uppnå en budget i
balans. Träffsäkra prognoser möjliggör styrning av nämndens ekonomiska resurser och
prioriteringar och omprioriteringar där det behövs.
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Resursanvändning

För att nämndens resurser ska användas på bästa sätt för medborgarna är det viktigt att
samtliga verksamheter bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt och på så sätt frigör resurser
för prioriterade verksamheter. Detta sker bl.a. genom samordnad styrning och tydliga former
för uppföljning och jämförelser. Lokalbehov, organisation, bemanning och schemaläggning
behöver ständigt ses över för att verksamheterna ska kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Nämndens ekonomiska förutsättningar
Budget 2015

Nämnd och förvaltningsadministration

Resursfördelningssystemet ger inte någon särskild tilldelning av medel för nämnd- och
förvaltningsadministration. För att finansiera nämndverksamhet, strategiska ledningsuppgifter
och visst administrativt stöd har ett administrativt avdrag gjorts på alla verksamhetsområden.
För verksamheten avsätts 38,7 mnkr. Budgeten omfattar nämndverksamhet och
förvaltningsgemensamma kostnader för t.ex. lokaler, gemensamma övergripande ITkostnader, information samt ekonomi- och personalstöd. Jämfört med 2014 har en
centralisering av budgetmedel för IT, facklig verksamhet och verksamhetsplanerare som
tidigare låg budgeterade på varje verksamhet gjorts vilket i stort förklarar ökningen av
administrationens budget.
Individ- och familjeomsorg

För individ och familjeomsorgen inkl. socialpsykiatri avsätts 60,6 mnkr för verksamhetsåret
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2015. Budgeten förutsätter effektiv ekonomistyrning och en fortsatt utveckling av
verksamheterna.
Verksamhetsgren missbruks inriktning är bl.a. att arbeta med att minska
härbärgesplaceringarna till förmån för placeringar på stödboende för personer som genomgår
öppenvårdsbehandling. Förvaltningen arbetar även aktivt med försöks- och träningslägenhet.
Målet med dessa insatser är att ge ett utökat stöd för att på sikt få personerna mer
självständiga, minska antalet återkommande placeringar och senare leda till ett självständigt
boende.
Placeringar och kostnaderna för skyddat boende för personer utsatta för våld i nära relationer
förväntas fortsatt öka under verksamhetsåret 2015.
Familjeenhetens verksamhet arbetar strategiskt med förebyggande och tidiga insatser i syfte
att undvika institutionsplaceringar. Det stora antalet ensamkommande asylsökande barn och
ungdomar, tidigare år 2012-2014 s.k. ankomstbarn, innebär fortsatt stora kostnader på
familjeenheten. Dessa barn räknas nu som anvisningsbarn där förvaltningen har
uppföljningsansvar.
Stadsmiljöverksamhet

Resultatet av den under 2014 genomförda entreprenadupphandlingen är en något lägre årlig
kostnad för parkdrift. Driftbudgeten har däremot minskat med motsvarande summa vilket
innebär att utrymmet för planerat underhåll ligger på samma nivå 2015 som föregående år.
Förskoleverksamhet

2015 sker en uppräkning av förskoleschablonen med 2,16 %. Förskolepengens andel av
schablonen är densamma som föregående år, 80 %. Förskollärarnas löner räknas upp
retroaktivt med 2 % fr.o.m. den 1 juli 2014. Efter det kvarstår 1,46 % av schablonens höjning.
Ett överslag av den ekonomiska situationen för 2015 pekar på att kostnaderna kommer öka
mer än intäkterna. Eftersom intäkterna bygger på antalet inskrivna barn så krävs det en viss
dimensionering av barnantalet på respektive förskola för att få en budget i balans.
Tack vare den obefintliga inflationen beräknas hyreskostnaden för 2015 i grunden bli på
samma nivå som 2014. Kommande budgetår behöver mer resurser, än för närvarande, avsättas
för lokalunderhåll.
Befolkningsprognoserna pekar på att ökningen av barn i förskoleåldern minskar totalt sett på
Kungsholmen. Samtidigt finns det ett ökat behov av förskoleplatser i början av året och ett
minskat behov i augusti p.g.a. stora sexårsgrupper som går till förskoleklass. Utifrån detta
anpassas lokalutbudet vilket då kan medföra extra kostnader.
Äldreomsorg
Äldreomsorgens nettobudget för år 2015 är 486,5 mnkr vilket är en ökning om 5,6 mnkr
jämfört med prognosen för år 2014.
Antalet äldre över 80 år fortsätter att minska inom stadsdelsområdet men inte i den takt som
tidigare prognostiserats. Enligt SNAC-Kungsholmens (The Swedish National Study on Aging
and Care) longitudinella studier kan man se att inträdet i äldreomsorgen sker vid hög ålder, 84
år. Vi lever längre och lägger fler friska år till livet. Behovet av vård- och omsorgsboende har
minskat något under 2014 och förväntas minska ytterligare något under 2015. Ersättningen
inom vård- och omsorgsboende har enligt KF höjts med 2,1procent.
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Antal personer med hemtjänstinsatser har under år 2014 varit stabilt med ca 970 personer i
ordinärt boende och 113 personer på servicehus. Dock har antalet beviljade timmar setts över
och anpassats till en nivå med övriga stadsdelar. Behovet av hemtjänst förväntas vara
oförändrat under 2015. Ersättningen för hemtjänst i ordinärt boende har enligt KF höjts med
4,0 procent. Ersättningen för servicehus föreslås höjas med 2,0 procent. Se prisbilaga.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning budgeteras totalt 166,0 mnkr.
Förvaltningen fortsätter att systematiskt arbeta enligt en framtagen plan för att under
verksamhetsåret 2015 se över samtliga kostnader som går att påverka, i syfte att nå en budget
i balans.
Medel fördelas dels som ett fast anslag dels som ett prestationsrelaterat anslag i nivåer utifrån
den enskildes behov av insatser.
Det fasta anslaget ska täcka kostnader för insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, så som
kostnader för hemtjänst, personlig assistans som inte betalas av försäkringskassan,
ledsagarservice, ledsagning vid semesterresor, kontaktperson, resor till och från daglig
verksamhet, kommunalt bostadstillägg för handikappade (KBH), avlösarservice samt vuxna
som behöver särskilt boende. Det fasta anslaget höjs med 5,5% under 2015, som en
kompensation för prisökningarna.
Den prestationsbaserade ersättningen har höjts under 2015 med 4,6% för daglig verksamhet
och korttidshem och 3,1% för barn och vuxenboende, som en kompensation för prisökningar.
Det prestationsrelaterade anslaget ska täcka insatser enligt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS.
Svårigheterna som förvaltningen har är skillnaden mellan nivåersättning från staden och den
faktiska kostnaden för köp av platser i boenden hos privata utförare utanför LOV- avtalet.
Skillnaden mellan nivåersättning från staden och den faktiska kostnaden för köp av platser i
boende hos privata utförare utanför ramavtal är omkring 2,5 mnkr på årsbasis.
Fritid och kultur

Parklekarna har tillförts ytterligare medel. Anslaget till sommarkolloniverksamhet höjs p.g.a.
avtalsenlig prishöjning vad gäller platser samt ett antagande om en större efterfrågan på
platser.
Nämnden inrättar 0,5 befattning kultursekreterare. För detta har nämnden tilldelats 0,3 mnkr.
Arbetsmarknadsåtgärder

2,7 mnkr budgeteras för verksamheten.
Kostnaden för feriearbetande ungdomar prognostiseras bli större än tilldelningen då budget är
tilldelat för 53 platser. Förvaltningen har som årsmål 60 platser för feriearbetande ungdomar
för verksamhetsår 2015.
Ekonomiskt bistånd

Totalt budgeteras 25,2 mnkr för verksamheten. Antalet biståndshushåll förväntas bli något
färre 2015 än 2014 och kostnaderna för försörjningsstöd förväntas därmed minska.
Arbetslösheten på Kungsholmen är 1,8 procent av befolkningen 16-64 år (Sweco oktober
2014). Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd under januari-september 2014 var i
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genomsnitt 198 vilket är en förbättring från 207 hushåll föregående år.
Även om en försämrad arbetsmarknad kan påverka utfallet så räknar förvaltningen med att
fler personer kommer ut till egen eller annan försörjning, genom stöd av egna effektiva
insatser och i samverkan med andra aktörer. Enheten för försörjningsstöd arbetar för att
motivera arbetsföra personer till praktik eller arbete genom Jobbtorget. Sysselsättningsgraden
för dem som inte har heltidsarbete ska öka genom ett stärkt motivations- och
förändringsarbete.
Investeringar
Parkinvesteringar
Stadsdelsnämnden har i budget 2015 tilldelats 5,1 mnkr för investeringar i parker och
grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:
Mnkr

Budget 2015

Stora Essingens strandstråk

0,5

Slutförande av pågående
parkupprustning.

Kungsholms strandstig

1,0

Slutförande av pågående
parkupprustning.

Spårvägsparken

0,5

Program för parkupprustning.

Rålambshovsparken

1,0

Program för parkupprustning, samt
del av genomförande.

Norr Mälarstrand

0,5

Program för parkupprustning.

Agilitybana i Konradsbergsparken

0,8

Program och anläggning av ny
agilitybana.

Plats under Tranebergsbron

0,3

Del av genomförande av program.

Hornsbergs strandpark

0,1

Skräpkorgar och askkoppar.

Småparker

0,4

Parkutrustning och planteringar.

Totalt

5,1

Försäljningar av anläggningstillgångar
Inga försäljningar av anläggningstillgångar är aktuella.
Resultatenheter
Nämndens resultatenheter för verksamhetsåret 2015 framgår av blankettbilaga.
Med resultatenhet menas att enheten för över årets resultat, både över- och underskott, dock
maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget, till nästkommande år. Resultatfonden får ha ett
överskott med maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget.
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Om en resultatenhet uppvisar ett negativt resultat skall, om de saknar medel i sin fond,
underskottet arbetas in under nästkommande år. Om detta inte sker skall enheten upplösas i
samband med nämndens bokslut. Det kvarvarande underskottet skall täckas av nämnden
under nästkommande år. Om en resultatenhet har vidtagit åtgärder för att eliminera ett
underskott men inte helt har lyckats med detta under nästkommande år kan dock
resultatenheten få vara kvar efter kommunstyrelsens prövning av åtgärdernas trovärdighet.
Överfört överskott ska användas i verksamheten.
För enheter som upphandlats i konkurrens och benämns intraprenader, skall 100 procent av
resultatet överföras till kommande år.
Betydande projekt som inte är investeringar
Inga betydande projekt som inte är investeringar redovisas.
Budgetjusteringar
Ansökan om budgetjustering - investeringar
Stadsdelsnämnden ansöker om investeringsmedel från central medelsreserv 4 för oförutsedda
investeringar om totalt 4,7 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder, i enlighet med
”Anvisningar för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2015”.
2,0 mnkr avser parkupprustning med tillgänglighetshöjade åtgärder på Fågelbärsgården längs
Norr Mälarsstrand
1,6 mnkr avser åtgärder mot lätt avhjälpta hinder i 2 trappor och gångvägar i Fredhäll och
Traneberg såsom jämn markbeläggning, handledare, kontrastmarkeringar och omläggning av
trappstenar. 0,4 mnkr avser jämnare markbeläggning på delar av den välbesökta Kungsholms
strandstig.
0,7 mnkr avser angelägna tillgänglighetsanpassningar i Kronobergsparkens parklek.
Samtliga investeringsåtgärder kan utföras under året, de är angelägna och har ej kunnat
inrymmas inom nämndens ordinarie budget för 2015.
Omslutningsförändringar
I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen
verksamhet redovisats. Vid försäljning av verksamhet till andra kommuner och stadsdelar
ökar nämndens intäkter. För att täcka kostnaderna för försåld verksamhet, till exempel platser
vid vård- och omsorgsboenden, begär nämnden att de ökade intäkterna ska få användas för att
täcka kostnaderna. Omslutningsförändringar för 20115 beräknas till 222,0 mnkr.

Mnkr

Budget KF 2015

VP 2014

Omslutningsförändringar

Kostnader

1 148,2

1 370,2

222

Intäkter

-48,7

-270,7

-222

Netto

1 099,5

1 099,5

0
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Medel för lokaländamål
Nämnden återkommer i tertialrapport 1 2015 med ev. begäran om medel för
omstrukturering/avveckling av lokaler.
Övrigt
Inget övrigt redovisas.
Särskilda redovisningar
Inga särskilda redovisningar.
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KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Insatser, stöd och service som ges inom nämndens verksamheter ska utformas med respekt för
den enskildes önskemål och val. Oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, könsidentitet,
könsuttryck, sexualitet eller bostadsadress har alla rätt till likvärdiga bedömningar och en god
omsorg, vård och service.
Nämndens barn- och ungdomsverksamheter utgår ifrån barnkonventionen i sin dagliga
verksamhet. Vid nybyggnation av förskolor genomförs en barnkonsekvensanalys med
barnkonventionen som grund.
Medborgarförslag och medborgardialog är en viktig del i nämndens arbetet med demokrati
och inflytande.
Under 2015 kommer rutinerna för synpunkter och klagomål liksom informationsinsatserna att
utvecklas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering



Alla ges likvärdiga bedömningar.
Staden tar fram indikatorer under året.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att
stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och
könssegregerad verksamhet

2015-01-01

2015-12-31

Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte
att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning
beroende på kön

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Nämndens verksamheter är fria från diskriminering
Kommentar

Insatser, stöd och service som ges inom förvaltningens verksamheter ska utformas med
respekt för den enskildes önskemål och val. Oavsett kön, ålder, etnicitet, religion,
könsidentitet, könsuttryck, sexualitet eller bostadsadress har alla rätt till likvärdiga
bedömningar och en god omsorg, vård och service. Alla som inte själva kan tillgodose sina
behov i det dagliga livet har rätt till bistånd från samhället.
Stockholms stad är förvaltningsområde för finska språket. Innerstadens stadsdelsnämnder
samarbetar kring användningen av det statsbidrag som erhålls för att implementera
minoritetslagstiftningen och tillgodose minoritetsgruppens rättigheter.
Det återkommande nationaldagsfirandet i Rålambshovsparkenhar har vuxit till ett
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arrangemang som attraherar besökare från stora delar av staden och regionen, ofta med annan
bakgrund än den svenska. Kulturen och idrotten, liksom övrigt föreningsliv på plats, blir
därmed delar av ett stort integrationsprojekt.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Insatser för att informera om minoritetslagstiftningen ska fortsätta.

2015-01-01

2015-12-31

Inventeringen av medarbetare som talar finska ska uppdateras.

2015-01-01

2015-12-31

Nämndens månadsannons kompletteras med information på finska.

2015-01-01

2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
En god arbetsmiljö och en lärande organisation

En arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande och kompetensutveckling har
grundläggande betydelse för såväl verksamhetens resultat som för medarbetarnas hälsa, trivsel
och personliga utveckling.
Stadens samverkanssystem ger medarbetare möjlighet till inflytande, delaktighet och
utveckling. Samverkanssystemet ger en grund för dialog och gemensamt ansvarstagande i
syfte att utveckla stadens verksamheter. Stadsdelsförvaltningens arbete utifrån
samverkanssystemet utvecklas i nära dialog med berörda fackliga organisationer. Den
partsgemensamma förvaltningsgruppens roll som arbetsmiljökommitté förtydligas och
struktureras.
Arbetsmiljöarbetet är en del av samverkanssystemet och hälso- och arbetsmiljöfrågor är en
integrerad del i verksamhetens vardag och utveckling. Chefer får stöd för att tillämpa och
utveckla ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Stadsdelsförvaltningens plan för det systematiska
arbetsmiljöarbetet utvecklas så att det i ännu högre grad blir en del av verksamhetsutvecklingen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en väsentlig del av säkerhetsarbetet. Ett
arbete har inletts med att ta fram en gemensam struktur för samtliga delar av säkerhetsarbetet.
Strategisk kompetensförsörjning och rekrytering

En strategisk kompetensförsörjning innebär en samlad bild av personal- och
kompetensförändring på såväl kort som lång sikt. Den omfattar rekryteringsbehov, behov av
avveckling och omställning och behov av kompetensutvecklingsinsatser. De största behoven
finns inom förskolan och arbetet fortsätter med såväl rekryteringsinsatser som
kompetensutveckling för att få och behålla duktiga medarbetare. Inom äldreomsorgen
fortsätter satsningar på att höja kompetensen så att andelen medarbetare med grundutbildning
ökar.
Arbete med att utveckla en kompetensbaserad rekryteringsprocess fortsätter. En
kompetensbaserad rekrytering bidrar till en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess där
kompetensen är avgörande och där diskriminering inte förekommer.
Främja hälsa och minska sjukfrånvaro

En låg sjukfrånvaro är avgörande för såväl medarbetarnas välbefinnande som för
verksamhetens kvalitet. Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en del av
stadsdelsförvaltningens hälsofrämjande arbete. Chefer får stöd att tillämpa ett systematiskt
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arbetsmiljöarbete. Chefer får fortsatt stöd att tolka och använda utdata för att själva få en bra
kunskap om sjukfrånvaron och detaljerna bakom siffrorna. Förvaltningsledningen följer varje
månad utvecklingen av sjukfrånvaron inom alla förvaltningens enheter. Chefer erbjuds vid
behov stöd för förändrat arbetssätt. Arbetet intensifieras med uppföljning och riktade insatser
till de arbetsplatser som behöver arbeta med att minska korttidsfrånvaron.
Friskvårdssatsningar i form av personalgym, rabatt på träningskort, friskvårdsombud m.m.
fortsätter.
Deltid till heltid

Ofrivilligt deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete utifrån verksamhetens behov. Heltid är
därför normen vid nyanställningar. Uppdraget att erbjuda deltidsanställda medarbetare ökad
sysselsättningsgrad, är ett långsiktigt åtagande. Arbetet intensifieras för att uppnå målet. Den
största delen av de medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid finns vid Serafens vård- och
omsorgsboende som är stadsdelsförvaltningens största arbetsplats.
Indikator

Årsmål

KF:s
årsmål

Periodicit
et

Aktivt Medskapandeindex

81

82

År

Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid

20 %

100 %

År

Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på
sin arbetsplats

fastställs
2015

År

Andel utrikes födda chefer i staden

fastställs
2015

År

Ledarskapsindex

78

78

År

Motivationsindex

81

82

År

Sjukfrånvaro

6,2 %

4,4 %

Tertial

Sjukfrånvaro dag 1-14

2,2 %

tas fram av
nämnden

Tertial

Styrningsindex

82

82

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden
och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma
introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och
biståndsbedömare.

2015-01-01

2015-12-31

Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma
principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och
karriärvägar för förskolans personal

2015-01-01

2015-12-31

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

2015-01-01

2015-12-31

Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna,
socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande
insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom
socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis
ledarutvecklingsprogram och gemensamma

2015-01-01

2015-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

2015-01-01

2015-12-31

introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och
biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för
bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med
funktionsnedsättning anställning i staden

Nämndmål:
Ledarskapet är engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat.
Kommentar

Ett engagerat, ansvarstagande och medskapande medarbetarskap förutsätter ett ledarskap som
förmår skapa förutsättningar för aktivt medskapande. Ett arbete har påbörjats med att ta fram
kärnvärden som är kopplade till mål för verksamheterna. På det sättet utvecklas den
gemensamt framtagna värdegrunden till ett konkret verktyg. Arbetet genomförs i det
chefsforum som regelbundet samlar förvaltningens chefer för lärande och erfarenhetsutbyte.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ta fram mall för medarbetarsamtal

2015-01-01

2015-12-31

Utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs för chefer
och skyddsombud.

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Medarbetarskapet är engagerat, ansvarstagande och medskapande.
Kommentar
Medarbetarnas engagemang är avgörande för verksamhetens kvalitet

Varje medarbetares förståelse för sitt uppdrag och vilja att samarbeta är avgörande för
kvaliteten i alla verksamheter.
Stadens medarbetarundersökning mäter det aktiva medskapandet genom ett index som
motsvarar det index som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram för nationell
jämförelse, HME - hållbart medarbetarengagemang. Medarbetarundersökningen är ett stöd för
verksamhetsutveckling. Stadsdelsförvaltningens arbetsplatser följer upp resultatet för att
utveckla sitt arbete och tar fram en åtgärdsplan för fortsatt utveckling.
KF:s
årsmål

Periodicit
et

Indikator

Årsmål

Alla arbetsplatser och enheter har en åtgärdsplan utifrån
resultatet i den psykosociala arbetsmiljöronden.

100

År

Alla enheter följer månadsvis upp förteckning över utbetalda
löner (tas ur Infoview LIS) och attesterar den.

100

År

Lindhagensgatan 76
Box 49 039 100 28 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 48 (55)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga
rättigheter och barnkonventionen
Alla individer är lika i värde och bemöts med respekt. Alla barn oavsett bakgrund ska ha rätt
till skola och förskola, även om barnets föräldrar är papperslösa. Under 2015 kommer
förvaltningen att fokusera på:


Att öka barns delaktighet i utredning och genomförande av insats.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna
ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till
förskola och skola

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Kungsholmens verksamheter respekterar och lever upp till mänskliga
rättigheter
Kommentar

Nämndens verksamheter värnar om att alla individer bemöts med respekt och tillskrivs
samma rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning
eller funktionshinder. Förvaltningen har ett gemensamt förhållningssätt och är uppmärksam
på missförhållanden. Inom socialtjänstens verksamheter finns rapporteringsskyldighet enligt
lex Maria och lex Sarah.
Alla möten sker med respekt för integritet och insatser ges med hänsyn till önskemål och
livsstil. Inom förskola och äldreomsorg finns idag nationella värdegrunder. Dessa värderingar
tydliggörs genom metoder och arbetssätt det dagliga arbetet.

Nämndmål:
Barn och ungas rättigheter respekteras enligt barnkonventionen
Kommentar

Barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande samt rätt till relevant information, enligt
barnkonventionen, framgår tydligt i socialtjänstlagen. Barnets bästa ska vara avgörande vid
beslut och andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser. Ett barn ska ges möjlighet
att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet och ha inflytande utifrån ålder och mognad.
Barns delaktighet i utredningsarbetet är ett viktigt utvecklingsområde som fortsatt ska
prioriteras.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning ska under 2015 ha fokus på att öka brukarmedverkan,
delaktighet och dialog med barn och unga i enlighet med Barnkonventionen. Barnperspektivet
ska prioriteras vid handläggning och genomförande av insatser. Förvaltningen kommer att
genomföra en internkontroll avseende hur barnperspektivet beaktas i dokumentationen.
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Nämndens barn- och ungdomsverksamheter utgår ifrån barnkonventionen i sin dagliga
verksamhet. Vid nybyggnation av förskolor genomförs en barnkonsekvensanalys med
barnkonventionen som grund.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld



Förvaltningens arbete mot våld i nära relation utgår från de nya föreskrifter och
allmänna råd om våld i nära relationer som gäller sedan 1 oktober 2014.
Säkerställa rutiner och metoder för att upptäcka våldet och hitta våldsutsatta.

Indikator

Årsmål

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

55 st

KF:s
årsmål

Periodicit
et

tas fram av
nämnden

År

Antal vuxna personer, över 18 år, som utsatts/utsätts för våld i nära relation som är kända av
förvaltningen i december 2014 uppgår till 50 personer. Nio personer av dessa är män och 41
är kvinnor. Årsmålet är ingen målsättning utan en uppskattning av antal ärenden. Årsmålet
kan komma att justeras till tertialrapport 1.
Nämndmål:
Invånare på Kungsholmen lever ett liv utan våld i nära relation
Kommentar

Sedan den 1 oktober 2014 finns nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer,
som tydliggör socialtjänstens ansvar. Kungsholmens stadsdelsnämnd bedriver sedan 2009 ett
långsiktigt utvecklingsarbete mot relationsvåld och samverkar med externa aktörer. Arbetet
utgår från Stadens program för kvinnofrid- mot våld i nära relationer (2012) och riktlinjer för
handläggning av ärenden som handlar om våld i nära relationer (2014).
Arbetet ska vara könsneutralt och personer som utsatts för relationsvåld erbjuds stöd utifrån
att de är brottsoffer. En person som är utsatt för relationsvåld får tillgång till medarbetare som
har rätt kompetens och inom alla verksamhetsområden finns utsedda resurspersoner.
Det ska finnas ett tydligt barnperspektiv även i alla utredningar om vuxna som utsätts för våld
alternativt vuxna som utövar våld. Socialtjänsten inleder alltid en utredning vid misstanke om
att ett barn lever med våld i nära relation. På förskolorna finns en rutin för hur man ska gå
tillväga vid misstanke om att barn far illa. Barn som upplevt våld i familjen erbjuds stöd.
Arbetet med att utveckla rutiner och metoder för att inventera målgrupperna och för att
upptäcka våldet och hitta våldsutsatta fortsätter under 2015. Att erbjuda och ge insatser till
personer som utövar våld är en viktig del i arbetet för att förebygga och motverka våld, vilket
vidareutvecklas under 2015. Förvaltningen har tillsammans med Bromma, Norrmalm och
Östermalm stadsdelsförvaltningar under 2014 beviljats projektmedel från Socialstyrelsen för
att kartlägga förutsättningar för samverkan när det gäller stöd till våldsutövare.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen arrangerar 1-2 föreläsningar för tjänstemän/chefer i
ämnet våld i nära relationer.

2014-12-04

2015-12-31

Kartlägga omfattningen av erbjudet stöd inom ramen för arbetet mot
våld i nära relationer samt genomförda insatser inom sin målgrupp.

2014-12-04

2015-12-31

Kartlägga omfattningen av personer utsatta för våld i nära relation
som är kända av socialtjänsten.

2014-01-01

2015-12-31

Säkerställa att det finns en kompetens hos medarbetare inom
ramen för arbetet mot våld i nära relationer.

2014-01-01

2015-12-31

Säkerställa att medarbetarna har kännedom om lokala riktlinjer för
arbetet mot våld i nära relationer.

2014-01-01

2015-12-31

Årlig uppföljning av resurspersoner och specialisters uppdrag,
utifrån arbete mot våld i nära relationer.

2014-01-01

2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla





Utförarenheterna ska löpande dokumentera den enskildes utveckling i
daganteckningar (måluppfyllelse enligt dur)
Mer systematiskt arbeta med synpunkter och klagomål för att tydliggöra
brukarmedverkan
Genomföra trygghetshöjande och tillgänglighetshöjande åtgärder i parker och på
lekplatser.
Se över den interna och externa kommunikationen.
KF:s
årsmål

Periodicit
et

75 %

tas fram av
nämnden

År

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

87 %

85%

År

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

76 %

68 %

År

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

60 %

tas fram av
nämnden

År

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

80 %

tas fram av
nämnden

År

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

89 %

89 %

År

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

90 %

85 %

År

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

90 %

88 %

År

Indikator

Årsmål

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

Årsmål

KF:s
årsmål

Periodicit
et

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

85 %

83%

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpta hinder

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Brukare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhällslivet
Kommentar

Personer med funktionsnedsättning ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och
delaktighet och få en god omsorg, stöd och service. Stödet ska präglas av valfrihet, hög
kvalitet och trygghet. Insatser kännetecknas av bemötande med värdighet och respekt och
hänsyn ska tas till individuella behov. Dokumentationsverktyget Dokumentation Utredning
och Resultat (DUR) används idag vid utredning av alla nya ärenden enligt SoL och enligt LSS
(lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Personer med funktionsnedsättning ska
ha samma möjligheter som andra att leva ett självständigt liv, ha ett arbete, sysselsättning
och/eller daglig verksamhet att gå till.
För att varje person med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska kunna forma sitt eget
liv deltar den enskilde i framtagandet av sin genomförandeplan och har på så sätt inflytande
över hur insatsen utförs. Individuell plan enligt LSS stärker även den enskildes inflytande och
underlättar samordning av olika myndigheters stöd. Dokumentationen har inom flera
utförarenheter blivit tydligare. Ett fortsatt utvecklingsområde är att dokumentera den
enskildes utveckling i löpande journalanteckningar. I takt med att allt fler, nya beställningar
sker enligt DUR kommer detta arbete underlättas.
Ett förbättringsområde inom socialpsykiatrin och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning är att arbeta med brukarmedverkan. Den enskilde är delaktig i
framtagandet av sin genomförandeplan och har på så sätt inflytande över hur insatsen utförs.
Individuell plan enligt LSS stärker även den enskildes inflytande och underlättar samordning
av olika myndigheters stöd. Brukarmedverkan behöver dock tydliggöras inom fler område
och enheterna kommer därför under 2015 mer systematisk arbeta med synpunkter och
klagomålshantering. Enheterna kommer även arbeta vidare för att höja antalet svarande på
Stadens brukarenkät, samt rutiner för hur resultaten ska återföras till brukare och anhöriga/
gode män.
Förvaltningen har under de senaste åren kunnat se en förändring i målgruppens behov och
önskemål. Personer som idag flyttar in till gruppbostad är placerade i lägre ersättningsnivåer
än de var tidigare och målgruppen är inte homogen utan består av personer med mycket olika
behov och förutsättningar. Gemensamt för målgruppen är att de vill bo som alla andra.
Förvaltningen kan se att gruppbostäder i sin nuvarande form sannolikt inte kommer att
efterfrågas på samma sätt i framtiden och det måste finnas en flexibilitet när det gäller
bostäder för personer med funktionsnedsättning.
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Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen fortsätter sitt arbete utifrån Program för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning 2011-2016. Stadsdelsnämnden tog, i enlighet med programmet och i
samverkan med Rådet för funktionshinderfrågor, fram tre aktiviteter per mål som legat till
grund för arbetet sedan 2011. Under 2015 planerar förvaltningen ett fortsatt arbete i enlighet
med programmet samt med de kvarstående aktiviteterna.
Styrning och uppföljning

Beställarenheten inom personer med funktionsnedsättning arbetar med individuppföljning
genom standardiserade insatsmål, personliga mål och tydliga genomförandeplaner för vissa
beviljade insatser. Insatserna följs systematiskt upp och utvärderas på individnivå för att
därigenom se vad som uppnås för den enskilde. Under 2015 fortsätter arbetet med att
implementera detta arbetssätt på enheten.
Styrning och uppföljning utförs på både individuell och generell nivå som ett underlag för
styrning av verksamheten. Den generella uppföljningen innebär avtalsuppföljning enligt SoL
och HSL samt analys av resultat från brukarundersökningar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbeta för att höja brukarnas medverkan i stadens
brukarundersökning

2015-01-01

2015-12-31

Bevaka möjligheter att inrätta bostäder med särskild service vid
nyproduktion.

2012-01-01

2016-12-31

Regelbundet arrangera insiktsutbildning med stadsdelsnämnden,
rådet för funktionshinderfrågor och berörda tjänstemän.

2013-01-01

2016-12-31

Regelbundet ta upp frågor om respekt, bemötande och delaktighet
på arbetsplatsträffar.

2012-01-01

2016-12-31

Nämndmål:
Den offentliga miljön och informationen är tillgänglig och jämställd.
Kommentar

Trygghet och tillgänglighet är viktigt för parkbesökarna och beaktas i varje parkupprustning.
Förvaltningen har inventerat alla parker och lekplatser i stadsdelen avseende trygghet,
tillgänglighet, funktion och behov av reinvesteringar. Inventeringens syfte är att ge ett bra
beslutsunderlag för bl.a. trygghetshöjande och tillgänglighetshöjande åtgärder och utgör
underlag till den nya lokala parkplanen. Nämnden kommer att söka extra investeringsmedel
för tillgänglighetshöjande insatser bland annat för att bygga bort enkla avhjälpta hinder.
Stadsdelsnämnden har en viktig roll i staden genom att vara en lokal länk mellan medborgare
och stadens förvaltningsorganisation och förtroendevalda. Den viktigaste formen för stadens
och stadsdelsförvaltningens kommunikation är det personliga samtalet och mötet, det som
sker dagligen i olika verksamheter. Ansvaret för att hålla dialogen med stockholmarna
levande vilar på alla medarbetare.
Webbplats www.stockholm.se är navet i stadens utåtriktade kommunikation.
Under 2015 kommer stadsdelsförvaltningens värdegrund att utvecklas och den interna och
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externa kommunikationen ses över.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Erbjuda inläsning av handlingar och informationsmaterial.

2012-12-01

2016-12-31

Kommunikationsplan för 2015-2016 ska tas fram.

2015-01-01

2015-12-31

Publicera informationsmaterial på lättläst svenska.

2012-01-01

2016-12-31

Värdegrundsarbetet ska utvecklas.

2015-01-01

2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande
Medborgarförslag och medborgardialog är en viktig del i nämndens arbete med demokrati och
inflytande. Under 2015 kommer rutinerna för synpunkter och klagomål att utvecklas.
Medel för demokrati- och utvecklingsarbete

KF har beslutat att reservera 45 mnkr i central medelsreserv för stadsdelsnämnderna med
syfte att utveckla den lokala demokratin och höja valdeltagandet där det är lågt. För
Kungsholmens stadsdelsnämnd har 1,4 mnkr reserverats och beslut om vidarefördelning
kommer att ske i samband med avsämningen av nämndernas verksamhetsplaner för 2015.
För Kungsholmens stadsdelsnämnd planeras följande arbete under 2015:




att erbjuda sommarjobb som "parkvärdar" med möjlighet att under arbetsledning
genomföra mindre förbättringar i utvalda parker. Ett annat utvecklingsområde som
skapar delaktighet är att utöka möjligheten till stadsodling.
att bland ungdomar utveckla arbetet med demokrati, delaktighet och
samhällsutveckling
vid det årligen återkommande nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken utveckla
informationen om demokrati och delaktighet i olika samhällsfrågor

Nämndmål:
Invånare känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka.
Kommentar

Inom nämndens verksamheter finns olika forum för att påverka, som brukarråd eller husmöten
och mer nischade som anhörigråd och matråd. Invånarnas synpunkter är viktiga och bidrar till
att utveckla nämndens verksamheter. Samtliga enheter har rutiner för att ta emot synpunkter
och klagomål. Synpunkter och klagomål rapporteras tre gånger per år till stadsdelsnämnden.
Under 2015 kommer rutinerna för synpunkter och klagomål att utvecklas för att säkerställa
likställighet i hanteringen inom förvaltningen.
Nämndens råd för funktionsnedsatta och nämndens pensionärsråd är forum för samråd och
utbyte av information mellan representanterna och Kungsholmens stadsdelsnämnd.
Det finns goda möjligheter att påverka i parkinvesteringar och stadsmiljöfrågor. Nämndens
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parkmiljöavdelning arbetar kontinuerligt med medborgardialog. Medborgardialogen sker
bland annat genom parkvandringar, parksamråd på plats inför parkupprustningar, enkäter på
webb och på plats i parker samt trygghetsvandringar med olika målgrupper.
Invånarnas möjligheter till insyn och inflytande i planeringen av staden garanteras i plan- och
bygglagen (PBL). Genom samrådsprocesser, ofta i flera steg, får beslutsfattarna i
stadsbyggnadsnämnd och kommunfullmäktige möjlighet att ta del av och ta hänsyn till lokala
opinioner. Stadsdelsnämnden har också del i denna process, som remissinstans men även
genom att förvaltningen på olika sätt bistår stadsbyggnadskontoret. Nämnden medverkar
genom parkmiljöavdelningen aktivt i detta arbete.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande


Alla barn och unga, oavsett förutsättningar, ska kunna ta del av ett professionellt
kulturliv och själva få uttrycka sig.

Indikator

Årsmål

Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till
meningsfulla kulturaktiviteter

KF:s
årsmål

Periodicit
et

fastställs
2015

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och
verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya
verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Nämndens verksamheter erbjuder ett varierat kulturutbud
Kommentar

Kulturen ska nå så många som möjligt. Stockholms stads kulturprogram för, med och av barn
och unga, "Kultur i ögonhöjd" är reviderad och nämndens barn- och ungdomsverksamheter
fortsätter arbeta utifrån planen. Programmet innebär att alla barn och unga i staden, oavsett
förutsättningar eller uppväxtvillkor, ska kunna ta del av ett professionellt kulturliv och själva
få uttrycka sig, på egen hand och tillsammans med professionella vuxna.
För äldre utgör kulturen en viktig del i nämndens mål om att brukare har en meningsfull
tillvaro genom sociala aktiviteter. För kultur- och föreningsliv finns möjligheter att söka stöd
av nämnden för verksamhet som kompletterar nämndens verksamheter.
Stadsdelsnämnden ska inrätta 0,5 befattning kultursekreterare.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla förskolor ska genomföra minst en kulturell aktivitet med Kulan
(Kulan är en mötesplats för samverkan mellan förskolan och
kulturlivet. Genom Kulan finns möjlighet att få subventionering av
kulturella aktviteter.)

2015-01-01

2015-12-31

Lindhagensgatan 76
Box 49 039 100 28 Stockholm

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 55 (55)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
En ny upphandlingspolicy ska tas fram i staden med tydliga kvalitetskrav. Bl.a. ska krav
ställas på bemanning och utbildningsnivå. Offentlig upphandling ska även vara ett medel att
driva utvecklingen i hållbar riktning.
Indikator

Årsmål

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

100 %

KF:s
årsmål

Periodicit
et

tas fram av
nämnd/styr
else

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla
en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med
externa entreprenörer.

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Stadsdelsnämnden ska ställa tydliga miljö- och kvalitetskrav vid
upphandlingar.
Kommentar

Nämnden kommer att följa den nya upphandlingspolicy som staden kommer att fram.

Övriga frågor
I bilagorna 4 och 5 görs en bedömning vilka processer som ska ingå i nämndens
internkontrollplan, bilaga 6. Bilaga 4, Risk och väsentlighet indikatorer är en bedömning av
KF:s indikatorer i verksamhetsplanen. Bilaga 5, Risk och väsentlighet väsentliga processer är
en förteckning över förvaltningens processer som prövas för att eventuellt ingå i
internkontrollplanen. Internkontrollplanen ska följas upp i tertialrapporter och avrapporteras i
verksamhetsberättelsen.
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