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Sammanfattande analys
Familjeenheten har i och med planerad flytt till nya lokaler samt nyrekryteringar i flera
arbetsgrupper inom enheten haft ett år som varit engagerande och omformulerande i det
pågående uppdraget.
Arbetet mot en evidensbaserad praktik och med resultatstyrning utifrån det pågående
uppdraget fick en skjuts i och med stadens ledningsprogram "Leda för resultat". Enheten har
under verksamhetsåret utsett ett förbättringsteam och metoden att driva förändrigsarbete
genom förbättringsteamet har implementerats på enheten via enhetens arbetsplatsträffar
(APT), i särskilda avsedda möten och vid externa seminarium.
Enhetens medverkan vid EBP-projektet har avslutats enligt planering och det fortsatta arbetet
följs upp via socialförvaltningen, i form av seminarier.
FIRE-projektet fortsätter att utvecklas under året och har representerats i såväl Köpenhamn
som i New York och under programmet "Leda för resultat" på ett stadsdelsövergripande
seminarium.
Utredargrupperna har arbetat med den ökade gruppen barn som blivit utsatta eller bevittnat
våld, utifrån arbetet med de lokala riktlinjerna för våld i nära relationer. Ungdomsgruppen har
utifrån polisinsatsen "Höstglöd" tagit emot en stor mängd nya ärenden och krav på yttranden
till tingsrätt utifrån cannabisinnehav och rökning.
Resurspersoner till våld i nära relationer och ungdomshandläggare har gått MI-utbildning
genom socialförvaltningen.
Umgängesstödinsatsen har ökat kraftigt under året efter ett stort antal beslut från tingsrätt och
hovrätt, vilket kräver sin del av samverkan och organisation på enheten.
De ensamkommande flyktingungdomarna har fortsatt strömma in och har handlagts av de
utsedda socialsekreterare för gruppen.
Familjevården deltar i pilotprojektet "Bokpaket till familjehemsplacerade barn" i samarbetet
med socialförvaltningen, barnbokhandel och institutionen för socialt arbete vid Stockholms
universitet. Projektets mål är att öka läsförmågan hos de barn som deltar i projektet,
utvärdering sker under 2015.
Familjebehandlargruppen har arbetat med såväl rena familjebehandlingsuppdrag som med
ungdomsuppdrag. De har gått "Tryggare barn"-utbildning under året och arbetar då särskilt
med barn som bevittnat eller utsatts för våld. En medarbetare går en vidareutbildning
"mentalisering", för att kunna möta det ökade kompetensbehovet.
Två medarbetare har slutfört en tvårig systemteoretisk familjeterapiutbildning under våren,
Tre medarbetare går en högskolepoäng rörande basutbildning i familjeterapi under två år via
Karolinska Institutet med start hösten 2014.
Familjeenheten arbetar mer aktivt på att arbetsplatsträffarna ska vara verksamhetsnära och
skapa möjlighet till utveckling och förbättringsinitiativ. Policydokument och annat färdigställs
under APT, i dialog med syfte att vara medskapande och i samverkan.
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Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

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

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Nämndmål:
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Nämndmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt
brandskyddsarbete)

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Analys
Vi har medverkat vid ett par utrymningsövningar sedan placering i ny lokal. Medarbetare har deltagit i
brandskyddsutbildning med fokus på utrymningsvägar och släckningsövningar.
Kartlägga omfattningen av erbjudet stöd inom ramen för
arbetet mot våld i nära relationer samt genomförda insatser
inom sin målgrupp.

2014-01-01

2015-12-31

Analys
Familjeenheten har nya resurspersoner som ingår i förvaltningens arbetsgrupp mot våld i nära relationer.
Familjebehandlare på enheten har utbildats i metoden "Tryggare barn" som riktar sig direkt till utsatta barn,
som erbjudas behandling omgående efter vetskap om förekomst av våld.
Kartlägga omfattningen av personer utsatta för våld i nära
relation som är kända av socialtjänsten.

2014-01-01

2015-12-31

Analys
I oktober 2014 trädde lagändring i kraft; att utan förhandsbedöming inleda utredning då det finns misstanke om
att barn utsatts eller bevittnat våld; familjeenheten påbörjade redan under augusti 2014 detta arbete.
Familjeenheten har ett nära samarbete med Vuxenenheten som handlägger och ger stöd till den vuxne
våldsutsatta/våldsutövaren, medan Familjeenheten handlägger och utreder barnets behov av vård och
behandling utifrån utsatthet för våld. Familjeenheten har sett en ökning av dessa ärenden. En särskild akt
uppträttas på den vuxne förutom den akt som upprättas avseende barnet. Förekomst av våld mellan föräldrar
uppmärksammas även i familjerättsärenden vid bl. a. samarbetssamtal och vårdnadsutredningar.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Ärenden som aktualiserats med anledning av våld under 2014 uppgår till 45 stycken.
Säkerställa att det finns en kompetens hos medarbetare
inom ramen för arbetet mot våld i nära relationer.

2014-01-01

2015-12-31

Analys
Enhetscehferna följer årligen i samband med medarbetarsamtal upp resurspersonernas uppdrag utifrån arbetet
mot våld i nära relationer. Uppföljningen sker även regelbundet i samband med planering av vidareutbildning
och kompetensförsörjning för enhetens medarbetare.
Medarbetare från Ungdomsgruppen deltar i Origos utbildning för att säkra ett gott bemötande vad gäller
människor som är utsatta för hedersrelaterad problematik.
Säkerställa att medarbetarna har kännedom om lokala
riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer.

2014-01-01

2015-12-31

Analys
De lokala riktlinjerna har reviderats under våren i och med att projektet "våld i nära relationer" vilket
genomfördes tillsammans med Norrmalm- och Östermalms stadsdelar, avslutades. Chef och resurspersoner
mot våld i nära relationer har deltagit i arbetet med detta. Enheten fortsätter arbetet med att implementera
lokala rutiner.
Rutiner behöver fortsätta att implementeras på enheten.
Årlig uppföljning av resurspersoner och specialisters
uppdrag, utifrån arbete mot våld i nära relationer.

2014-01-01

2015-12-31

Analys
Enhetens resurspersoner har deltagit enligt planering. Flera medarbetare och chefer har deltagit i stadens,
Socialstyrelsens och länsstyrelsens utbildningar rörande våld i nära relationer.
Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Analys
Utifrån gemensam lokal omarbetades kris- och säkerhetsplanen, vilken har implementerats på enheten via
APT.

Åtagande:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Analys

Vi deltar i samverkan med berörda samarbetspartners för att verka för en trygg och säker
stadsdel.
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KF:s inriktningsmål:

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

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Indikator
Andel barn och ungdomar som varit
aktuella för insatser inom individ och
familjeomsorgen (Utredningstyp BoU
eller Vuxen) och som inte är aktuella 12
månader efter avslutad insats (inom
IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

97,98 %

96,04 %

84 %

84 %

Period
VB
2014

Analys
Utifrån utbildning "leda för resultat" som chefer, metodutvecklare och verksamhetscontroller deltagit i har ett
fokus under året varit att säkerställa att kontakten med enheten vid återaktualiserad kontakt har upplevts som
meningsfull av barnet, den unge och deras familj. Målet är upplevd meningsfullhet för samtliga brukare som har
kontakt med enheten.
Andel ungdomar anmälda för brott som
tillsammans med föräldrar eller
vårdnadshavare kallats till samtal med
socialtjänsten inom 48 timmar

100 %

100 %

95 %

tas fram
av
nämnden

2014

Analys
Arbetet prioriteras och säkerställs när sådan anmälan inkommer till enheten.

Nämndmål:
Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden och utvecklas gynnsamt
(social omsorg, barn och ungdom)
Åtagande:
a. Vi åtar oss att erbjuda olika föräldra- och barngrupper i egen eller annans regi för
att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för barn i risk.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn och föräldrar får tillgång till utbildning och stöd vilket bidrar till att barnens behov
tillgodoses
Analys

Familjebehandlingsgruppen har ett utökat uppdrag vad gäller att möta socialsekreterares
bedömningar av familjers behov av insats.
Enheten/stadsdelen erbjuder ABC, KOMET, Skilda världar, Tryggare barn, samt
behandlingsuppdrag i samråd med familjer/ungdomar.
Vi försöker att möta behovet av gruppledare genom att kontinuerligt se över kompetensen på
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enheten. Det uppstår dock en svårighet att möta det ökade behovet av förebyggande insatser
då huvuduppdraget alltid prioriteras.

Åtagande:
b. Vi åtar oss att utforma vårt arbete så att det underlättar samverkan och samarbete
med andra aktörer
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn och ungdomar i risk upptäcks tidigt och socialtjänsten får vetskap om de barn och
ungdomar som kan vara i behov av stöd.
Analys

Under året har BUS överenskommelsen reviderats och kommunicerats samt en särskild
satsning rörande implementering av Samordnad Individuell Plan(SIP) med en tydlig ökning
av gemensamma möten med samverkanspartners extern och intern.
Det ska leda till en tydlig ansvarsfördelning, för att motverka att barn faller mellan stolarna.
En kraftig ökning av "hemmasittare" då elever saknar en fungerande skolgång har
uppmärksammats under året, vilket behöver uppmärksammas för att finna fungerande
samverkansytor, till barnets bästa.
Åtagande:
c. Vi åtar oss att utforma vårt arbete så att barn- och ungdomar får sina behov
tillförlitligt utredda och på ett sätt som främjar en positiv utveckling.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn- och ungdomar får sina behov tillräckligt tillgodosedda.
Analys

Enheten arbetar aktivt på att all dokumentation följer riktlinjer och rutiner för att tydliggöra
familjernas delaktighet och transparens i underlagen inför beslut.
Enhetens personal kommer i möjligaste att delta i stadens utbildningar inför den kommande
SOSFS 2014.
Samtliga handläggare har under året genomgått gällande riktlinjeutbildningar för sitt
ansvarsområde.
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Åtagande:
d. Vi åtar oss att utforma vårt arbete så att ungdomar med risk- eller missbruk
uppvisar varaktig drogfrihet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ungdomars risk- eller missbruk minskar
Analys

Under hösten har polismyndigheten gjort satsning för att uppmärksamma ungdomar som
använder cannabis vilket resulterat i en stor mängd anmälningar. Cannabisanvändningen är
hög i stadsdelen och samverkan sker med preventionsenheten, polis, skola och Maria
Ungdom.

Åtagande:
e. Vi åtar oss att utforma vårt arbete så att ungdomar som begått brott inte återfaller i
kriminalitet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ungdomars kriminalitet minskar
Analys

Stadsdelen har en låg grad av kriminalitet bland ungdomar.
Beredskap finns utifrån SIG (Sociala Insats Grupper).
Behov av särskild insats har ej varit nödvändig då målgruppen är liten.
Åtagande:
f. Vi åtar oss att utforma vårt arbete så att våra öppenvårdsinsatser leder till önskat
resultat för barnet/ungdomen.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn- och ungdomar får sina behov tillräckligt tillgodosedda efter avslutad insats.
Analys

Vi har arbetat med bl. a. målformuleringar utifrån vård-och genomförandeplaner, för att öka
måluppfyllelsen för ban och familjer. Det innebär även att arbeta medvetet med delmål och
med en tydlig delaktighet av brukarna.
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Detta arbete pågår tillsammans med familjebehandlare och socialsekreterare och kommer att
fortsätta under 2015.
Åtagande:
g. Vi åtar oss att separerade föräldrar som så önskar ska kunna erbjudas frivilliga
samarbetssamtal
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Separerade föräldrar kan hantera sina konflikter på ett sådant sätt att barnen inte far illa.
Analys

Familjerätten har haft ett stort tryck på rådgivning utifrån föräldrar som är i konflikt, där
barnen påverkas. Det har framkommit önskemål rörande frivilliga samarbetssamtal och för
att möta det skyndsamma behovet har vi hänvisat föräldrar till samarbetssamtal hos olika
familjerådgivningar inom staden, via gällande avtal.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

77

81

80

80

2014

Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

79 %

57 %

74 %

80 %

2014

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

87 %

100 %

92 %

92 %

2014

Sjukfrånvaro

4,8 %

1,9 %

4,4 %

4,4 %

VB
2014

Indikator
Aktivt Medskapandeindex

Nämndmål:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Indikator
Alla enheter följer månadsvis upp
förteckning över utbetalda löner (tas ur
Infoview LIS) och attesterar den.

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

100

Årsmål
100

KF:s
årsmål

Period
2014

Analys
Chef tar ut rapport månadsvis över utbetalda löner, vilka sparas på enheten.
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Åtagande:
Familjeenheten är medskapande genom ett resultatinriktat och systemiskt arbetssätt
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Medarbetarna är ansvariga och delaktiga.
Analys

Enheten har via chefer och verksamhetscontroller deltagit i "Leda för resultat", vilket givit
resultat att konkret arbeta med att uppmärksamma utvecklingsområden. Förbättringsarbetet
pågår, på grupp- som på enhetsnivå.
Respektive arbetsgrupp ansvarar för enhetens återkommande arbetsplatsträffar i syfte att
skapa förutsättningar för medskapande och delaktighet i enhetens verksamhetsutveckling.
Arbetet med att enhetens medarbetare ska ha gemensamt förhållningssätt utifrån
systemteoretisk grund fortsätter. Samtliga arbetsgrupper har extern handledning och
medarbetare har slutfört systemteoretiska grundutbildningar.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Enhetens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Budget i balans
Analys

Vi har fungerande uppföljningsrutiner för de ekonomiska utfallen på enheten, bl, a.
tillsammans månadsvis med controller. Detta kommuniceras kontinuerligt med medarbetare
vid de avsatta APT-tiderna under året.

Övrigt
Synpunkter och klagomål
Familjeenheten har under 2014 påbörjat ett arbete med att säkerställa att
avvikelserapportering och uppföljning blir tydligt och uppföljningsbara.
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Under 2014 har inte enheten fått in några klagomål. Tillgängliga blanketter kommer att tas
fram och rutiner ses över inför 2015. Det ska vara enkelt att lämna in klagomål för att
säkerställa korrekt handläggning. Varje klagomål besvaras inom 14 dagar och svar finns
dokumenterade på enheten.
Enheten har fått 7 stycken anmälningar via IVO, varav 6 stycken gällde bristande
handläggning. En anmälan var en ansökan om begäran om överflyttning av ärenden från
annan kommun. Stadsdelen fick ingen kritik i något av ärendena gällande handläggning, dock
begärdes viss förtydliganden om att säkerställa att förvaltningens dokumentation följde de
förändringar som skett via föreskrifter och lagändringar. Begäran om överflytt avslogs.
Barn- och ungdomspsykiatrin har gjort en avvikelserapportering då de fann det svårt att nå en
handläggare dagtid. Familjeenheten har gjort en avvikelse till HVB-hem rörande ett
omhändertagande, socialjouren och barn- och ungdomspsykiatrin Kungsholmen.
Vi har gjort en avvikelserapportering mot oss själva vad gäller en bedömning av barnets
skydd under en placeringsvistelse. Förvaltningens bedömning var att det ej förelåg skäl till en
lex Sara-anmälan.
Avvikelserapporter och svar samlas på enheten.
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Handläggare
Sollgard/Helmersson Agge
Telefon: 08-508 08 554

Till
Vuxenenheten

Verksamhetsberättelse VB 2014 för
Vuxenenheten
Förslag till beslut
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Sammanfattande analys
Vuxenenheten ansvarar för handläggning och utförande av sociala stödinsatser för personer
med missbruk, personer med psykiska funktionsnedsättningar, sociala stödinsatser för
personer som utsätts för relationsvåld, råd och stöd för anhöriga, administrationen av
förvaltningens försöks- och träningslägenheter samt för nämndens vräkningsförebyggande
arbete.
Arbetssätt: För att undersöka om de beviljade insatserna gett önskad effekt, har Vuxenenheten
systematiskt följt upp insatserna genom resultatbaserad styrning. Under året har vi omarbetat
och utvecklat systemet för statistikinsamling i vår inrapporteringsportal för att ytterligare
förbättra uppföljningen av beviljade insatser.
Arbetet inom enheten är kunskapsbaserat. ASI- intervjuer har genomförts med klienter som
aktualiserat med anledning av missbruksproblem. ASI-uppföljning har gjorts sex månader
efter avslutade insatser. Alla medarbetare har arbetat med metoden motiverande samtal(MI).
Behandlingspedagogen och case-managern har arbetat individuellt och i grupp med MI
(motiverande samtal) och ÅP (återfallsprevention). En stor del av insatserna har skett i egen
regi av enhetens utförare och socialsekreterare. Förändringar i missbruksmönster har följts
upp i ASI, genom resultatbaserad styrning samt i de kontinuerliga uppföljningarna av
arbetsplaner och genomförandeplaner. Alla medarbetare har varit delaktiga och tagit stort
ansvar i det dagliga arbetet.
I arbetet för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning har vi arbetat konsekvent
med olika lösningar och kombinationer av stödinsatser med det uttalade målet att personer ska
ges möjlighet att bo kvar i eget boende istället för att behöva placeras i andra mer
kostnadskrävande boendeformer. Varje ansökan om sociala stödinsatser har utretts med hjälp
av utredningsverktyget DUR (dokumentation, utredning & resultat). Socialsekreteraren och
den enskilde har tillsammans satt upp övergripande mål för stödinsatserna. Målen har sedan
brutits ner i delmål i en "beställning" som skickats till den utförare som den enskilde valt.
Utifrån beställningen har utföraren sedan upprättat en genomförandeplan tillsammans med
den enskilde. Genomförandeplanen har mer konkret och i detalj beskrivit hur stödet
utformats. De beviljade insatserna har sedan följts upp kontinuerligt, minst var 6:e månad och
rapporterats in i det stadsövergripande delmålsuppföljningssystemet. Under 2014 hade
ca 90 % av dessa delmål uppfyllts och ca 60 % av de inrapporterade klienterna, nått ett högre
delmål och alltså ökat sin funktionsförmåga på något område.
Projekt "Boendecoach" avslutades efter första kvartalet 2014. Projektet innebar att
boendefrågan sattes i fokus i utredningsarbetet. Insatserna i försöks och träningslägenheterna
intensifierades med utökat stöd av den projektanställda boendecoachen och enhetens
boendestödjare. Enheten har arbetat utifrån en slags "boendekedja" där individen
inledningsvis fick bo i någon form av stödboende med en högre omhändertagandegrad för att
därefter flytta till ett mer självständigt boende.
Handlingsplanen för att förebygga avhysningar implementerades under 2014.
Stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har nu uppdaterade
gemensamma rutiner kring detta arbete. De personer som avhysts och uppvisat stödbehov har
erhållit alternativa boendelösningar med någon form av stödinsats och motiverats till
behövliga vård- och stödkontakter i socialtjänstens eller landstingets regi. Enhetens alla
resurser har använts maximalt, då flera samtida insatser ofta visat sig ge ett bättre resultat.
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Hälsoprojektet som vi drev tillsammans med Östermalm Sdn, Norrmalm sdn, IFS, RSMH och
Norra Stockholms psykiatri med en projektanställd hälsocoach, fick ett relativt gott resultat.
Fler än väntat deltog i hälsoprojektets olika aktiviteter.
Arbetsmiljöarbetet
Vuxenenheten har konsekvent arbetat med att öka alla medarbetares delaktighet, engagemang
och samsyn kring vårt gemensamma uppdrag och våra mål. I 2014 års medarbetarenkät
uppnådde vi ett "Motivations-index" på 83 (83), ett "Styrnings-index" på 79 (78) och ett
"Ledarskaps-index" på 91 (83). Totalt ett "AMI" på 84(81) (Föregående års siffror inom
parantes).
Ekonomi
Vuxenenheten genererade ett budgetöverskott på 100 tkr för verksamhetsåret 2014. Under
året har kostnaderna för stödboenden ökat när det gäller missbruksproblematik samt skyddade
boenden när det gäller våld i nära relationer. Under 2014 har 165 nya ärenden inkommit till
enheten/ missbruk relationsvåld (119 ärenden kom in 2013) vilket är en 39 % ökning sedan
2013. Det är främst körkortsärenden och relationsvåldsärenden som ökat.
socialpsykiatridelens överskott beror på planerade och budgeterade HVB placeringar som av
olika anledningar inte effektuerades förrän i slutet av budgetåret.
Kvalitetsgranskning av missbruksvården för vuxna på Kungsholmen
Stockholm stads socialtjänst inspektörer har till uppgift att granska stadens verksamheter
inom individ- och familjeomsorgen med avseende på kvalitet och rättssäkerhet för den
enskilde. Under oktober 2014 genomfördes granskning av myndighetsutövning för
missbruksvård för vuxna vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
Granskningen av myndighetsutövningen inom missbruksvården för vuxna inom
Kungsholmens stadsdelsförvaltning visade på vissa utvecklingsbehov vad gäller
kvalitetsarbetet. Enheten har arbetat och kommer fortsättningsvis att arbeta med samtliga
synpunkter i granskningen för att ytterligare förbättra kvalitén

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

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

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Analys
För inköpen av vitvaror och glödlampor ansvarar förvaltningsövergripande funktioner.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Nämndmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt
brandskyddsarbete)

2014-01-01

2014-12-31

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

2014-01-01

2015-12-31

Avvikelse

Analys
Vuxenenheten har varit i kontakt med 35 vuxna personer när det gäller hot och våld i nära relationer. 3 av 33
var män som varit utsatta för våld i nära relation 30 av 33 var kvinnor som varit utsatta för hot och våld i nära
relation. 2 män har haft kontakt utifrån att de själva var utförare av våldet. De har hänvisats till Manscentrum
De flesta d.v.s. 33 personer har fått stöd av socialsekreterarna på enheten som har en specialistfunktion när
det gäller hot och våld i nära relationer. 5 kvinnor samt ett barn har fått insats i form av skyddat boende från
Vuxenenheten.
Kartlägga omfattningen av personer utsatta för våld i nära
relation som är kända av socialtjänsten.

2014-01-01

2015-12-31

Analys
33 personer som har varit aktuella vid enheten eller som kommit enheten till kännedom
Säkerställa att det finns en kompetens hos medarbetare
inom ramen för arbetet mot våld i nära relationer.

2014-01-01

2015-12-31

Analys
Enhetens socialsekreterare med specialistfunktion har särskild utbildning inom ramen för arbetet mot våld i
nära relationer. Under året har de två socialsekreterarna gått utbildning i "MI vid våld i nära relationer" En
utrednings- och samtalsmodell för socialtjänsten samt utbildning i riktlinjer för handläggning inom Stockholms
stads socialtjänst när det gäller Våld i nära relationer.
Säkerställa att medarbetarna har kännedom om lokala
riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer.

2014-01-01

2015-12-31

Analys
Vid introduktion för nyanställda får medarbetaren information om de lokala rutinerna. Enhetens
socialsekreterare med specialistfunktion följer upp Rutinerna vid enhetens arbetsplatsträffar.
Årlig uppföljning av resurspersoner och specialisters
uppdrag, utifrån arbete mot våld i nära relationer.

2014-01-01

2015-12-31

Analys
Enhetens två socialsekreterare med specialistfunktion när det gäller våld i nära relationer deltar i det externa
nätverket för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm samt den interna Resursgruppen. Specialisterna har
haft i uppdrag att informera medarbetarna på enheten om rutiner och riktlinjer. Det har även informerat andra
verksamhetsområden såsom barn och ungdom om arbetet med våld i nära relationer.
Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Analys
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Enhetens kris- och säkehetsplan är uppdaterad

Åtagande:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Analys

Vuxenenheten flyttade i början av 2014 till gemensamma lokaler för förvaltningens
beställarenheter, lednings- och administrativa funktioner. Stadsdelsförvaltningen har, i och
med samlokaliseringen, en övergripande plan för extraordinära händelser, en gemensam
brandsäkerhetsplan och gemensamma säkerhets- och besöksrutiner. Dessa gemensamma
stadsdelsövergripande planer diskuteras kontinuerligt på Vuxenenhetens arbetsplatsträffar, på
planeringsdagar och vid introduktion av nyanställda medarbetare. Säkerhetsfrågor finns som
en fast punkt på APT dagordningen. Enheten har två medarbetare, med funktionen
"resursperson", i förvaltningens krisgrupp, Enhetens två socialsekreterare, med
specialistfunktion för ärenden med personer som utsatts för våld i nära relation, har deltagit i
det externa nätverket för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm samt den interna
Resursgruppen. Specialisterna har haft i uppdrag att informera medarbetarna på enheten om
rutiner och riktlinjer. De har även informerat andra verksamhetsområden såsom barn och
ungdom om arbetet med våld i nära relationer.
KF:s inriktningsmål:

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

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Indikator
Andel enskilda som ökat sin
funktionsförmåga inom socialpsykiatrin

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

59,52 %

69,9 %

58 %

KF:s
årsmål
tas fram
av
nämnden

Period
2014

Analys
Indikatorn utgår ifrån individuppföljningen inom socialpsykiatrin. SLK har nu tagit fram och sammanställt
resultatet utifrån det som registrerats i Paraplysystemets delmålsuppföljningsmodul. Totalt har Kungsholmen
redovisat mål och delmål för 84 unika personer. 60 % av dem har uppnått ett högre delmål dvs. ökat sin
funktionsförmåga.
Andel personer med insatser inom
socialpsykiatrin som är nöjda med hur
utredningen av deras behov av stöd
genomfördes (IoF)
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Indikator
Andel vuxna som varit aktuella för
insatser inom individ och
familjeomsorgen och som inte är
aktuella 12 månader efter avslutad
insats (IoF)
Andelen försökslägenheter som
övergått till eget kontrakt relaterat till
totala antalet försökslägenheter i
nämnden

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

65,85 %

54,84 %

60 %

77 %

VB
2014

23 %

31 %

25 %

20 %

2014

Period

Analys
Enheten har under 2014 strävat efter att minska antalet nätter på härbärge och istället erbjudit insatser i form
av stödboenden och försöks- och träningslägenheter. Enheten arbetar strukturerat med stödinsatser, till
personer i försöks- och träningslägenheter, från behandlingsassistent/ boendecoach. Detta arbete har börjat
redan före inflyttning och ofta pågått under en längre tid för att säkerställa att personen ska klara av ett eget
kontrakt. Förvaltningen har inför 2015 utökat antalet försöks- och träningslägenheter. Eftersom fler har flyttat in
under året så kan eget kontrakt först bli aktuellt under nästkommande år vilket gör att andelen som övergått till
eget kontakt är lägre 2014.

Nämndmål:
Anhöriga är informerade och får vid behov stöd för egen del
Åtagande:
Anhöriga är informerade och får vid behov stöd för egen del
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att anhöriga är informerade om anhörigstöd och de som behöver får stöd för att underlätta
vardagen
Analys

Anhöriga som har kontaktat Vuxenenheten har informerats om möjligheten att få tillgång till
"Gapet" en internetbaserade mötesplatsen för anhöriga till personer med olika typer av
problematik. Anhöriga har getts råd, stöd-och vägledande samtal av enhetens
socialsekreterare. Vi har gett Information om de olika former av anhörigstöd som våra
samverkanspartners psykiatri och beroendevård haft att erbjuda.
Nämndmål:
Medborgare har ett varaktigt boende (social omsorg)
Åtagande:
Medborgare har en fungerande och hållbar boendesituation
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Medborgare har en fungerande och hållbar boendesituation
Analys

Vid ärendedragningarna på Vuxenenheten har tid avsatts för noggranna bedömningar av
klienters boendesituation och möjligheter att på något sätt erhålla och klara en mer hållbar och
fungerande boendesituation. Boendeplaceringarna har följts upp kontinuerligt. Projekt
"Boendecoach" avslutades efter första kvartalet 2014. Projektet innebar att boendefrågan
sattes i fokus i utredningsarbetet. Insatserna i försöks och träningslägenheterna intensifierades
med utökat stöd av den projektanställda boendecoachen. Boendecoachen började arbeta med
klienten redan innan denne flyttade in i tränings eller försökslägenheten. Boendecoachen
kunde, med detta arbetssätt, vara behjälplig så att klienten som skulle flytta in i lägenheten
ställde sig i den kommunala bostadskön i samband med inflyttning, ordnade hemförsäkring
och kontaktade skuld och budgetrådgivare då personen hade skulder.
Personal följde sedan kontinuerligt upp hur boendet fungerade. Enheten har arbetat utifrån en
slags "boendekedja" där individen inledningsvis fick bo i någon form av stödboende med en
högre omhändertagandegrad för att därefter flytta till ett mer självständigt boende. I en del fall
till en av enhetens blockförhyrda lägenheter inom SHIS (Stiftelsen hotellhem i Stockholm).
Den boende har sedan fått Insatser i form av boendestöd. Klienterna har med tiden kunnat
kvalificera sig till en försöks-eller träningslägenhet, vilket sedan har kunnat ge ett eget
hyreskontrakt.
Handlingsplanen för att förebygga avhysningar implementerades under 2014.
Stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har nu uppdaterade
gemensamma rutiner kring detta arbete. De personer som avhysts och uppvisat stödbehov har
erhållit alternativa boendelösningar med någon form av stödinsats och motiverats till
erforderliga vård- och stödkontakter i socialtjänstens eller landstingets regi. Enhetens alla
resurser har använts maximalt, då flera insatser oftast visat sig behövas.
Av våra klienter med långvarig psykisk funktionsnedsättning bodde under året ca 69 % i egen
lägenhet, 11 % i stöd-eller gruppboende, 9 % på HVB (hem för vård och boende) 7% i
försöks- eller träningslägenhet. 4 % var inneboende hos föräldrar eller annan.
Av de klienter som vi har gjort en uppföljning i ASI bodde under året 38 % i egen lägenhet
9 % inneboende, 15 % träningslägenhet, 6 % försökslägenhet och 11 % drogfritt stödboende.
Nämndmål:
Medborgare lever ett liv utan missbruk (social omsorg)
Indikator
Andel personer som genomgår eller
genomgått en sammanhållen
vårdkedja.

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

85 %

78 %

70 %

KF:s
årsmål

Period
VB
2014

Analys
I den senaste RBS mätningen framkommer att 85% har en sammanhållen vårdkedja .En sammanhållen
vårdkedja innebär förutom kontakt med socialsekreterare också ytterligare insatser från exempelvis
beroendemottagningen, psykiatrin, kriminalvården, försörjningsstöd samt egna eller externa
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Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

behandlingsinsatser. I den senaste mätningen har 53 uppföljningar gjorts.
Andel som minskat sitt missbruk sedan
aktualisering

53 %

51 %

58 %

VB
2014

Analys
I den senaste RBS mätningen framkommer att 53 % har minskat sitt missbruk.Det är klientens skattning ( de
senaste trettio dagarna ) I mätningen jämförs klientens skattning när grundintervjun gjordes med skattningen
vid senaste uppföljningen. 23 av 43 personer har minskat sitt missbruk.

Åtagande:
Medborgaren är motiverad att förändra sitt beteende avseende missbruk.
Uppfylls helt
Analys

Arbetet inom enheten är kunskapsbaserat. ASI- intervjuer har genomförts med klienter som
aktualiserat med anledning av missbruksproblem. ASI-uppföljning har gjorts sex månader
efter avslutade insatser. Alla medarbetare har arbetat med metoden motiverande samtal(MI).
Arbetet med resultatbaserad styrning har fortsatt. Behandlingspedagogen har arbetat
individuellt och i grupp med MI (motiverande samtal) och ÅP (återfallsprevention). Enheten
har följt upp de beviljade insatserna i syfte att undersöka om dessa gett önskad effekt. En stor
del av insatserna har skett i egen regi av enhetens utförare och socialsekreterare.
Förändringarna har följts upp i ASI, genom resultatbaserad styrning samt i de kontinuerliga
uppföljningarna av arbetsplaner och genomförandeplaner. Alla medarbetare har varit
delaktiga och tagit stort ansvar i det dagliga arbetet.
Nämndmål:
Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhällslivet (social omsorg, barn och ungdom)
Åtagande:
Medborgaren har en fungerande och hållbar livssituation inom DUR´s livsområden
där stöd ges
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Medborgaren har en fungerande och hållbar livssituation
Analys

Varje ansökan om sociala stödinsatser har utretts med hjälp av utredningsverktyget DUR
(dokumentation, utredning & resultat). Socialsekreteraren och den enskilde har tillsammans
satt upp övergripande mål för stödinsatserna. Målen har utmynnat i en beställning som
skickats till den utförare som den enskilde valt. Utifrån beställningen har utföraren sedan
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upprättat en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Genomförandeplanen har mer
konkret och i detalj beskrivit hur stödet utformats.
De beviljade insatserna har sedan följts upp kontinuerligt, minst var 6:e månad.
Uppföljningarna har genomförts med stöd av utredningsverktyget DUR. Under 2014 ansökte
och beviljades vi PRIO medel för att arbeta med Hälsa, ett av de prioriterade områden som
pekades ut i "Handlingsplan utifrån Inventering av socialpsykiatrins målgrupp " som
Stockholms stad genomförde 2013-2014. Syftet med hälsoprojektet var att hitta arbetssätt för
att förbättra den fysiska hälsan hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i sju
stödboenden samt inventera vilka hälsofrämjande aktiviteter som eventuellt gjordes och fanns
tillgängliga för målgruppen. Projektet utformades gemensamt av stadsdelarna Kungsholmen,
Norrmalm och Östermalm, Serafens psykiatriska öppenvårdsmottagning, RSMH
Kungsholmen och IFS. Genom projektet avsåg man titta på gemensamma arbetssätt runt
fysisk hälsa. En hälsocoach kopplades till projektet. Hälsocoachens uppgift var att inventera
verksamheterna och utbudet av friskvårdande insatser för målgruppen samt genomföra olika
hälsoaktiviteter för boenden och personal. I projektet valde man att göra avgränsningen att
jobba med de sju stödboenden som finns i de tre aktuella stadsdelarna och inte inkludera
personer i egna boenden på staden. Boendestödspersonalen hade under projekttiden en viss
utökad möjlighet att stötta och motivera klienter att delta i projektets aktiviteter samt att själva
medverka. När det gäller våra klienters generella sysselsättningsgrad så uppgav ca 30 % av
socialpsykiatri klienterna att de var helt utan sysselsättning, ca 30 % var sysselsatta på egen
hand och ca 40% hade biståndsbedömd sysselsättning i form av sysselsättning på
studiecirkelverksamhet (27%) och sysselsättning på arbetsverksamhet (13%). Det centrala
delmålsuppföljningssystemet är under översyn och ombearbetning. Då man registrerat och
tolkat instruktionerna på olika sätt i stadsdelsnämnderna har detta medfört att tillförlitligheten
till det procentuella utfallet minskat avsevärt och försvårat uppföljningen.
Indikator
Andel enskilda med en förbättrad
livssituation.

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

0

52

0%

KF:s
årsmål

Period
VB
2014

Analys
Statistikuppgifterna som ligger till grund för indikatorn kommer inte att levereras från SLK och indikatorn
kommer därför ej att kunna besvaras.
Andel enskilda som uppnått sitt delmål
avseende det livsområde där stöd ges.

0

91

0%

VB
2014

Analys
Statistikuppgifterna som ligger till grund för indikatorn kommer inte att levereras från SLK och indikatorn
kommer därför ej att kunna besvaras.
Andel uppfyllda delmål.

90

91

90 %

VB
2014

Analys
Vid varje uppföljning av beviljade insatser rapporterar handläggaren in statistikuppgifter i
delmålsuppföljningsmodulen i Paraplysystemet. Statistikuppgifterna ligger sedan till grund för indikatorn.
Genomsnittlig uppnåendegrad inom
respektive livsområde i DUR

0

98

0%

VB
2014

Analys
Statistikuppgifterna som ligger till grund för indikatorn kommer inte att levereras från SLK och indikatorn
Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 23 (98)

Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

kommer därför ej att kunna besvaras.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Indikator
Aktivt Medskapandeindex

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

84

81

80

80

2014

Analys
Vuxenenheten har konsekvent arbetat med att öka alla medarbetares delaktighet, engagemang och samsyn
kring vårt gemensamma uppdrag och våra mål. Vi diskuterar rutin förbättringar, arbetsmiljö- samt andra
relevanta och angelägna frågor på ärendedragningar, arbetsplatsträffar, metoddagar och planeringsdagar. I
detta arbete har vi bl.a. utgått från den stadsövergripande medarbetarenkäten samt den lokala "TQM
mätningen" som komplement. Under året har vi haft grupparbeten kring de två utvecklingsområden som
medarbetarenkäten påvisade. I 2014 års medarbetarenkät uppnådde vi ett "Motivations-index" på 83 (83), ett
"Styrnings-index" på 79 (78) och ett "Ledarskaps-index" på 91 (83). Totalt nådde vi ett "AMI" på 84.
(Föregående års siffror inom parantes).
Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

67 %

67 %

80 %

80 %

2014

Analys
Vi har fokuserat på frågan i medarbetar- och utvecklingssamtalen. Diskussioner kring vårt uppdrag, vilka
resultat vi önskar och kan förvänta oss att uppnå har förts fortlöpande och i det närmaste dagligen på enheten.
Mer utvecklade och fördjupade diskussioner har förts i fora som ärendedragningar, arbetsplatsträffar och
planeringsdagar. Trots detta nådde vi inte upp till 2013 års resultat på denna fråga i medarbetarenkäten.
Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

89 %

77 %

92 %

92 %

2014

Analys
Frågan följs upp i medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, på arbetsplatsträffar och i det dagliga reguljära arbetet
på enheten.
Sjukfrånvaro

3,8 %

4,2 %

4,4 %

4,4 %

VB
2014

Analys
Sjukfrånvaron har varit hög under år 2014. Då Vuxenenheten har relativt få medarbetare påverkas
sjukfrånvarostatistiken oproportioneligt mycket då enskilda medarbetare är frånvarande en längre tid.

Nämndmål:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Indikator
Alla enheter följer månadsvis upp
förteckning över utbetalda löner (tas ur
Infoview LIS) och attesterar den.
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Åtagande:
Medskapande präglar Vuxenenhetens arbetsklimat
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att öka enhetens AMI index
Analys

Vi har fokuserat på frågan i medarbetar- och utvecklingssamtalen. Diskussioner kring vårt
uppdrag, vilka resultat vi önskar och kan förvänta oss att uppnå har förts fortlöpande och i det
närmaste dagligen på enheten. Mer utvecklade och fördjupade diskussioner har förts i fora
som ärendedragningar, arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Trots detta nådde vi inte upp
till 2013 års resultat på denna fråga i medarbetarenkäten.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Vuxenenhetens verksamhet är kostnadseffektiv och utvecklas inom given budgetram
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Budget i balans.
Analys

Vuxenenheten lämnar ett budgetöverskott på 100 tkr för verksamhetsåret 2014. Under året har
kostnaderna ökat för stödboenden när det gäller missbruksproblematik samt skyddade
boenden när det gäller våld i nära relationer. Under 2014 har 165 nya ärenden inkommit till
enheten/ missbruk relationsvåld (119 ärenden kom in 2013) vilket är en 39 % ökning sedan
2013. Det är främst körkortsärenden och relationsvåldsärenden som ökat.
socialpsykiatridelens överskott beror på planerade och budgeterade HVB placeringar som av
olika anledningar inte effektuerades förrän i slutet av budgetåret.
Budget

Utfall bokslut 2014

Belopp tkr

Netto

Intäkter

Kostnader

Netto

Bokslut

utfall 2014
Soc.psyk

22,5

3,6

24,4

20,8

1,7

missbruk

10,7

1,9

14,2

12,3

-1,6
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Indikator
Budget i balans

Periodens
utfall
100

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål
100

KF:s
årsmål

Period
VB
2014

Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Synpunkter och klagomål
Tre klagomål har inkommit till enheten. Två klagomål handlade om bemötande och i ett
klagomål har enheten yttrat sig till IVO Inspektionen för vård och omsorg. IVO hade inga
synpunkter på handläggningen. I det två andra ärendena har klagomålen hanterats i enlighet
med förvaltningens rutiner för inkomna synpunkter och klagomål.

Övrigt
Kvalitetsgranskning av missbruksvården för vuxna på Kungsholmen
Stockholm stads socialtjänst inspektörer har till uppgift att granska stadens verksamheter
inom individ- och familjeomsorgen med avseende på kvalitet och rättssäkerhet för den
enskilde. Under oktober 2014 genomfördes granskning av myndighetsutövning för
missbruksvård för vuxna vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
Granskningen av myndighetsutövningen inom missbruksvården för vuxna inom
Kungsholmens stadsdelsförvaltning visade på vissa utvecklingsbehov vad gäller
kvalitetsarbetet. Enheten har arbetat och kommer fortsättningsvis att arbeta med samtliga
synpunkter i granskningen för att ytterligare förbättra kvalitén.
Granskningen av förhandsbedömningarna visade att ställnings-tagandena att inte inleda
utredning i regel var väl underbyggda men att tiderna för förhandsbedömningen i flera fall var
alltför långa. Några av förhandsbedömningarna var tämligen omfattande och var mer att
betrakta som en påbörjad utredning. Granskningen visade även att det kan ta lång tid från att
ansökan inkommer till nämnden till dess utredning inleds. Enhetschef har påbörjat en
månadsvis uppföljning och kvalitetssäkring av förhandsbedömningarna och utredning. Denna
fortsätter under 2015.
Granskningen visade att barnperspektivet uppmärksammades i utredningar som rör vuxna
med barn men att detta behövde utvecklas ytterligare. Enheten har planerat att arbeta vidare
enligt en kompetensförsörjningsplan där medarbetarna b.la. deltar i stadens inspirationsdag
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om föräldraskap och missbruk. Enheten kommer sedan följa upp ärenden närmare när det
finns barn som påverkas av den vuxnes missbruksproblem.
Vidare i utvecklingsarbetet så kommer öppenvårdsinsatserna även fortsättningsvis att
anpassas efter de behov som finns i stadsdelen. Enheten inventerar kontinuerligt behovet av
öppenvård och anpassar utbudet efter behov. Insatser erbjuds utifrån den enskildes behov.
Granskningen av myndighetsutövningen visade även att missbruksvården av vuxna har ett väl
utvecklat kvalitet o ledningssystemen, har en erfaren personalgrupp och bra samverkan med
andra aktörer.
Granskningsarbetet har planerats och resultat stämts av utifrån en granskningsmodell, vilken
bygger på lagstiftningens bestämmelser om god kvalitet.
Brukarundersökning/Bemötandeenkät
I december månad har Vuxenenheten exklusive socialpsykiatrin genomfört en
enkätundersökning angående bemötande. 32 personer svarade på enkäten
97 % av de svarande tycker att de oftast eller alltid blir respektfullt bemötta (92)
91 % av de svarande tycker att de oftast eller alltid blir lyssnade på (91)
81 % av de svarande tycker att de oftast eller alltid får den hjälp de önskar få (79)
93 % av de svarande tycker att de oftast eller alltid kommer i kontakt med Vuxenenheten när
de önskar (100).
(Föregående års siffror inom parantes).
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Handläggare:
Anna Ljungquist
Telefon: 08-508 08 424

Till:
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2014 för
Biståndsbedömning,
funktionsnedsättning
Förslag till beslut
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Sammanfattande analys
Enheten för personer med funktionsnedsättning utreder och följer upp behov av stödinsatser
som härrör från fysiska, neuropsykiatriska eller kognitiva funktionsnedsättningar för barn,
ungdomar och vuxna mellan 0-65 år. Verksamheten bedrivs utifrån politiska mål, lagstiftning,
rättspraxis och stadsinterna riktlinjer. Tyngdpunkten i biståndshandläggarnas arbete är
rättssäker handläggning, enhetliga bedömningar samt uppföljning av insatsers innehåll och
kostnader. Arbetet ställer höga krav på socialrättslig och kommunikativ kompetens.
Enheten har under året haft en hög personalomsättning vilket inte har varit optimalt ur ett
verksamhetsperspektiv. Vi har dock, efter bästa förmåga, arbetat i enlighet med
verksamhetsplanens åtaganden. Enhetens medarbetare har tillsammans utarbetat en tidsplan
för året, där verksamhetsplanens olika åtaganden har tagits i beaktande. Stort fokus har under
året legat på kostnadsminskning och uppföljning av den framtagna åtgärdsplanen utifrån
rådande budgetläge. En förstärkt genomlysning av mer omfattande insatser har genomförts,
med fokus på kvalitets- och kostnadsgranskning. Det kostnadsmedvetna arbetet har under året
lett till en kostnadsminskning och avsikten är att denna utveckling ska fortsätta under det
kommande året.
Under året som gått har vi på enheten arbetat med att implementera de nya anvisningar som
Socialförvaltningen kommit med gällande bedömningsinstrumentet DUR och det därtill
hörande beställningssystemet. Detta i kombination med samtalsmetoden MI bedömer vi ska
öka den enskildes möjlighet till delaktighet i utredningsförfarandet samt vid framtagandet av
det uppdrag som ges till utföraren och de personliga mål som formuleras för den beviljade
insatsen.
Den personalomsättning som varit under 2014 har medfört att medarbetarnas motivation och
förutsättningar för ett engagerat medarbetarskap tillfälligt mattas av. Vi ser från ledningens
sida att det finns en förbättringspotential när det gäller enhetens AMI och under nästa år
kommer vi att arbeta intensivt för att ge medarbetarna möjlighet till medskapande och
delaktighet i enhetens verksamhetsutveckling.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

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

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Nämndmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt
brandskyddsarbete)

2014-01-01

2014-12-31

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

2014-01-01

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

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten har en årligen uppdaterad kris- och säkerhetsplan. Enheten har en hög
kompetensförsörjning i frågor om våld i nära relationer.
Analys

Enhetens handläggare har under året inte fått kännedom om någon person som varit utsatt för
våld i nära relationer. Arbetet med att bli bättre på att identifiera och uppmärksamma dessa
personer fortsätter dock under år 2015. På enheten finns en resursperson med uppdrag att vara
särskilt kunnig i frågor som rör våld i nära relationer. För att höja kompetensen gällande våld i
nära relationer hos enhetens samtliga medarbetare har ämnet under året förts in som en
stående punkt på APT-dagordningen. Resurspersonen får vid dessa möten möjlighet att delge
sina kollegor aktuell information och kunskap inom området och samtliga medarbetarna får
tillfälle att diskutera ämnet och utbyta erfarenheter med varandra. Under året har det
framkommit att det inte längre finns behov av att behålla den jourtelefon som enheten
upprättade tillsammans med äldreomsorgen för att öka tillgängligheten och effektivisera
handläggningen av akuta våldsärenden. Dessa samtal besvaras numer av Kontaktcenter
Funktionsnedsättning.
Enheten har under året reviderat och följt upp den kris- och säkerhetsplan som upprättats i
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samverkan med övriga beställarenheter inom avdelningen och som utgår från
förutsättningarna som råder i förvaltningens nya lokaler. Planen har behandlats på enhetens
arbetsplatsträff samt i samverkansgrupp med de fackliga organisationerna.
KF:s inriktningsmål:

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

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

58 %

66 %

68 %

69 %

2014

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

Periodens utfall har sjunkit något sedan förra året, vilket är en trend som kan ses över hela staden. Den
upplevda valfriheten påverkas av bland annat bristen på grupp- och servicebostäder inom vissa delar av
staden, exempelvis Kungsholmen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Nämndmål:
Anhöriga är informerade och får vid behov stöd för egen del
Åtagande:
Anhöriga är informerade om möjliga stödinsatser och får vid behov stöd för egen del.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten utreder ansökningar om anhörigstöd.
Analys

Under året har handläggarna kontinuerligt fått information om aktiviteter som erbjuds
anhöriga via förvaltningens anhörigkonsulent. De medarbetare som under året har börjat på
enheten har av anhörigkonsulenten fått en introduktion kring stadsdelens arbete för att stödja
anhöriga. Enhetens handläggare har, som komplement till den muntliga information som de
ger, tillgång till informationsmaterial om anhörigstöd som de delger anhöriga som de kommer
i kontakt med. Enheten arbetar även aktivt med det nätbaserade anhörigforumet Gapet och ger
vid behov anhöriga behörighet till detta.
Enheten har under året inte mottagit några ansökningar om anhörigstöd. Vid dialog med
övriga stadsdelar framkommer att inte heller de mottagit ansökningar av detta slag i någon
större utsträckning. En förklaring till detta skulle kunna vara att anhöriga upplever att de får
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stöd och avlastning genom de insatser som beviljas direkt till deras närstående. Enheten
fortsätter dock under nästa år att sprida information om möjliga stödinsatser för anhöriga samt
att bevaka rättspraxis och föra dialog med andra stadsdelar kring arbetssätt och utförande.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla anhörigvårdare ska informeras om möjligheterna till
anhörigstöd.

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden och utvecklas gynnsamt
(social omsorg, barn och ungdom)
Åtagande:
Barnperspektiv och ungdomars önskemål lyfts fram i samtliga utredningar där de
berörs.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten har integrerat barnperspektivet i sin utredningsmetodik.
Analys

Enhetens handläggare för barn och ungdomar lyfter, under en särskild rubrik i utredningen,
fram den unges egen åsikt och inställning till ansökan/insatsen och syn på sin situation vilket
innebär att barnperspektivet beaktas. Under slutet av året kom Socialförvaltningen med nya
utredningsanvisningar där det tydliggörs på vilket sätt detta bör ske. Enhetens handläggare
arbetar aktivt med att anamma de nya anvisningarna.
Enheten deltog under början av året i en förstudie kring att använda iPad som kommunikativt
hjälpmedel i utredning av barn. Förstudien visade i utvärderingen att över 80 % av deltagande
handläggare upplevde att läsplattan underlättade barnets delaktighet i samtalet och att
användningen av den aktuella appen minskade antalet behövda utredningssamtal för att få
fram relevant information med ungefär hälften. Under årets senare hälft har handläggare från
enheten tillsammans med enhetschefen träffat socialförvaltningen, stadens IT-kontor samt
Socialhögskolan för att diskutera förutsättningar till fortsättning på den förstudie av iPads som
kommunikativt hjälpmedel som genomfördes under början av året. Detta arbete kommer att
fortsätta under år 2015.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

I alla utredningar som påverkar barn och ungdomars
situation ska barnperspektivet framgå.

2014-01-01

2014-12-31

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 32 (98)

Nämndmål:
Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhällslivet (social omsorg, barn och ungdom)
Åtagande:
Personer med funktionsnedsättningar är delaktiga i hur stöd och service utformas
utifrån sina förutsättningar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Beviljade insatser har ett tydlig resultatfokus. Målsättningen med enhetens beviljade insatser
är förankrade hos den enskilde. Insatserna är av god kvalitet.
Analys

Under året har Socialförvaltningen kommit med nya utredningsanvisningar för
bedömningsinstrumentet DUR. Anvisningarna syftar till att tydligare beskriva den enskildes
situation och behov och enhetens handläggare har, framförallt under årets senare hälft, arbetat
aktivt med att implementera de nya anvisningarna.
Enhetens handläggare har även tagit del av Socialförvaltningens arbetsdokument "Att planera
för insats" som kom under hösten. Dokumentet är ett arbetsverktyg som handläggarna
använder för att, efter fattat beslut, tillsammans med den enskilde formulera innehållet i
beställningen utifrån den enskildes behov och önskemål. Genom att använda detta
arbetsverktyg får den enskilde möjlighet att vara delaktig i framtagandet av det uppdrag som
ges till utföraren och de personliga mål som formuleras för insatsen samt får den enskilde
tillfälle att ge uttryck för vad som är eftersträvansvärt för honom eller henne. Med hjälp av
denna struktur för framtagandet av beställningar önskar vi uppnå ett bättre underlag för
uppföljning och utvärdering av insatsen.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla beslut följs upp minst en gång per år.

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har under årets senare hälft haft en hög personalomsättning vilket har lett till att vi i vissa fall har fått
göra förenklade uppföljningar för att kunna nå upp till åtagandet.
Antalet inkomna genomförandeplaner räknas och innehållet
granskas två gånger per år.

2014-01-01

2014-12-31

Utredningsinstrumentet DUR används för att tydligare
beskriva den enskildes situation och behov

2014-01-01

2014-12-31
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Åtagande:
Personer med funktionsnedsättningar är delaktiga i utredningen utifrån sina
förutsättningar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ansökningar utreds skyndsamt och i dialog med den sökande.
Analys

Enhetens handläggare har under året arbetat efter policyn att i möjligaste mån återkoppla till
den enskilde inom två dagar efter det att den enskilde sökt kontakt. Handläggaren utreder
behovet av insatser skyndsamt och i samråd med den enskilde och/eller företrädare. Till sin
hjälp i utredningsarbetet har handläggarna de nya anvisningarna för bedömningsinstrumentet
DUR, som Socialförvaltningen presenterade under året, vilka har till syfte att tydligare
beskriva den enskildes situation och behov.
Under året har en aktgranskning genomförts. Granskningen har visat att det på enheten finns
en förbättringspotential framförallt vad gäller utredningsdokumentationen. Enhetens
handläggare har fått återkoppling på detta dels individuellt, dels på enhetsmöten. Till sin hjälp
för att förbättra utredningsdokumentationen använder sig enhetens handläggare av de
utredningsanvisningar som Socialförvaltningen tillhandahållit.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Aktgranskning genomförs en gång per år.

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Personer med funktionsnedsättningar är väl informerade om stöd och service
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättningar upplever att de får god service från enheten för
funktionshindrade.
Analys

Enhetens handläggare informerar under ansökningsförfarandet den enskilde om den ansökta
insatsens syfte och hur bedömningskriterierna ser ut. När en insats beviljats ger handläggaren
alltid den enskilde information om stadens valfrihet kring utförandet av insatser.
För att kunna erbjuda våra brukare en god service är enheten angelägen om att hålla sig ajour
med vad andra samhällsresurser har att erbjuda personer med funktionsnedsättningar. Som ett
led i detta arbete har enhetens handläggare, tillsammans med biträdande enhetschef, under
året besökt Arbetsförmedlingen Stockholm Unga Funktionshindrade. Vi har även deltagit i
samverkansträffar med Försäkringskassan som anordnats gemensamt av Försäkringskassan
och Stockholms stad (genom socialförvaltningen). Vi har under året även fortsatt att delta i
samverkansforum med primärvård, psykiatri, kriminalvård, barnmedicin och habilitering.
Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 34 (98)

Under år 2015 planerar enheten att arbeta vidare med att förbättra samarbetet med övriga
enheter inom förvaltningen, bland annat genom att föreslå en översyn av befintliga
samverkansrutiner.
Enheten ser tillgänglighet som en viktig aspekt för brukarnas upplevelse av god service.
Samarbetet med Kontaktcenter Funktionsnedsättning, som startades upp under hösten 2013,
har under året fortsatt med gott resultat. Enhetens handläggare upplever att de blir avlastade
och brukarna får möjlighet att få enklare frågor besvarade omgående även om de inte kan få
direktkontakt med sin biståndshandläggare. Vi hade en förhoppning om att under år 2014
bjuda in till träffar med Kontaktcenter Funktionsnedsättnings handläggare. På grund av hög
personalomsättning under främst årets senare hälft har dessa träffar inte kommit till stånd. Vi
har dock för avsikt att starta upp dessa samverkansträffar under år 2015.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Biståndshandläggarna ökar sin kompetens genom aktiv
samverkan med andra myndigheter.

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Indikator
Aktivt Medskapandeindex

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

70

78

80

80

2014

Analys
Enheten har under året haft en hög personalomsättning vilket är en trolig förklaring till årets resultat.
Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

43 %

75 %

80 %

80 %

2014

Analys
43 % av medarbetarna skattar högt, 43 % skattar mellan och endast 14 % skattar lågt. Det resultat innebär att
det är en person på enheten som upplever att chefer och ledare inte ställer tydliga krav på medarbetarna.
Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

86 %

100 %

90 %

92 %

2014

Analys
Resultatet är något under det satta årsmålet. Dock utgör 86% procent sex av de sju personer som svarat på
medarbetarenkäten. Den sjunde personen har skattat mellan på frågan.
Sjukfrånvaro

3,8 %

3,1 %

4%

4,4 %

VB
2014

Nämndmål:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Indikator
Alla enheter följer månadsvis upp
förteckning över utbetalda löner (tas ur
Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

Periodens
utfall
100

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål
100

KF:s
årsmål

Period
2014

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 35 (98)

Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Infoview LIS) och attesterar den.

Åtagande:
Enheten för personer med funktionsnedsättningar arbetar medskapande
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Enhetens resultat i TQM och AMI förbättras.
Analys

Enheten har under 2014, för första gången på flera år, haft en hög personalomsättning i
arbetsgruppen. Detta leder naturligt till att medarbetarnas motivation och förutsättningar för
ett engagerat medarbetarskap tillfälligt mattas av. Vi ser att det finns en förbättringspotential
när det gäller enhetens AMI och under nästa år kommer vi att använda de enhetsgemensamma
mötena som en arena för att ge medarbetarna möjlighet till medskapande och delaktighet i
enhetens verksamhetsutveckling.
Under 2014 utökades personalstyrkan med en biträdande enhetschef. Då enhetens
medarbetare tidigare inte varit vana vid delat ledarskap kan detta ha bidragit till att de känt sig
osäkra på vilka krav som ställts på dem från chefernas sida. Även det faktum att
personalomsättningen varit hög under året tros ha bidragit till att kraven på medarbetarna kan
ha upplevts som otydliga. För att medarbetarna i högre utsträckning ska uppleva att de vet
vilka krav som ställs på dem kommer vi under 2015 att tydliggöra respektive chefs
ansvarsområden. Medarbetarna kommer även att ha månatliga möten med biträdande
enhetschef för att få återkoppling på sitt arbete.
Merparten av enhetens medarbetare upplever att de i hög utsträckning vet vad som förväntas
av dem i arbetet. För att förvalta och förädla detta under år 2015 kommer vi att arbeta aktivt
med att hålla enhetens verksamhetsplan levande genom att kontinuerligt prata om åtaganden
och förväntat resultat på enhetsgemensamma möten. I det här arbetet spelar även det
kommande årets medarbetarsamtal en viktig roll då de har fokus på medarbetarens möjlighet
och kompetens att bidra till verksamhetsutveckling, att känna till och arbeta mot målen, ta
ansvar i den egna arbetssituationen och utveckla sin professionalitet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

TQM-mätning genomförs och åtgärdsplan upprättas och
utvärderas en gång per år.

2014-01-01

2014-12-31

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 36 (98)

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Enheten för personer med funktionsnedsättningar ska ha en budget i balans
Uppfylls inte
Analys

För att minska enhetens budgetunderskott fortsätter enheten att under 2015 göra omsorgsfulla
biståndsbedömningar och kostnadsmedvetna placeringar. Uppföljning av beviljade insatsers
effekt bedöms här vara av stor vikt. Placeringar kommer så långt det är möjligt göras inom
stadens LOV-upphandlade utförare. Redan ingångna externa individavtal kommer att så långt
det är möjligt omförhandlas. En översyn om det är möjligt att omplacera till LOV-upphandlad
utförare kommer att göras på samtliga dessa.
Lagstiftning, rättspraxis och stadsinterna riktlinjer inom verksamhetsområdet stöd och service
till personer med funktionsnedsättningar är starkt styrande för hur stadsdelsnämnden ska
handlägga och besluta i olika typer av ärenden. Det ger begränsade möjligheter att påverka
kostnaderna. För personer med funktionsnedsättningar som har stora behov av stöd och
service är kommunen det yttersta skyddsnätet och deras liv påverkas i hög grad av
förändringar hos omvärldens insatser. Restriktivitet hos t ex landstinget, arbetsförmedlingen
och försäkringskassan påverkar stadsdelsnämndens kostnader i form av såväl utökat antal
sökanden som minskad anslagsfinansiering.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomgång av ekonomisk prognos vid samtliga
arbetsplatsträffar under året.

2014-01-01

2014-12-31

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 37 (98)

Handläggare
Lena Hallqvist
Telefon:08-508 08 202

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2014 för
Socialpsykiatriska utförarenheten
Förslag till beslut

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 38 (98)

Sammanfattande analys
Socialpsykiatriska utförarenhetens målgrupp är personer med psykiska funktionsnedsättningar
med sådan förlust av förmågan att det inverkar på den dagliga livsföringen och att detta
handikapp bedöms bli långvarigt.
Socialpsykiatriska utförarenheten ger stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning,
vilka bor i egna lägenheter eller i något av enhetens tre stödboenden. Insatserna är individuellt
utformade med syfte att öka individens självständighet och förmåga att klara sin vardag.
Uppdraget är att ge stöd till klienter och verktyg till återhämtning.
Ett utvecklingsområde för 2014 var att många brukare inte känner till hur man kommer i
kontakt med enheten. Enheten arbetade med att tydliggöra detta genom att dela ut en broschyr
till samtliga brukare samt ge muntligt information till brukarna om hur de kommer i kontakt
med enheten.
Enheten bedöms idag ha goda förutsättningar för att uppfylla sina åtaganden och arbetar
vidare med att förbättra resultaten.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

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

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt
ekologiska alternativ (konteras på 6442)

2012-04-25

2014-12-31

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Nämndmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt
brandskyddsarbete)

2014-01-01

2014-12-31

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 39 (98)

Åtagande:
Enheten upplevs som en trygg och säker verksamhet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten har en kris och säkerhetsplan som årligen eller vid behov uppdateras.
Analys

Alla medarbetare har kunskap om och hur tillämpning av kris- och säkerhetsplan, Detta har
säkerställts genom kontinuerliga uppföljningsmöten, på arbetsplatsmöten och vid
medarbetarsamtal.
På arbetsplatsträffar har enhetens medarbetare arbetat både individuellt och i grupp, och på
sådant sätt anser vi ha uppfyllt målet. Säkerhetsplanen finns i medarbetarens
informationspärm.
KF:s inriktningsmål:

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

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Nämndmål:
Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhällslivet (social omsorg, barn och ungdom)
Åtagande:
Brukaren är delaktig i planeringen av sina insatser och kan påverka hur de utförs.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Den enskilde är alltid delaktig i planeringen.
Analys

Den enskilde och dennes kontaktperson skriver gemensamt genomförandeplan samt går
igenom genomförandet av de insatser han eller hon erbjuds. Brukarna känner sig delaktiga i
planeringen, och är med och planerar när de bedömda insatserna ska ske. Varje år genomförs
enkätundersökningar där det bl.a. följs upp den enskildes upplevelse av delaktighet.
Den upplevda delaktigheten nådde inte upp till enhetens uppfattning och var under året ett
förbättringsområde.

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 40 (98)

Åtagande:
Brukaren är nöjd med den insats och hjälp enheten erbjuder.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

80 % av brukarna är nöjda med den insats och hjälp som enheten erbjuder.
Analys

Stödinsatserna är individuella och ges utifrån en genomförandeplan som upprättats
tillsammans med den enskilde. Individuell uppföljning sker kontinuerligt.
Varje år genomför staden brukarundersökningar där bl.a. den enskildes upplevelse av nöjdhet
följs upp. Enheten har även en egen enkätundersökning som följer upp brukarnas nöjdhet.
Resultaten tas tillbaka till personalgruppen för en gemensam diskussion och analys av
eventuella förbättringsområden.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Indikator
Aktivt Medskapandeindex

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

65

62

75

80

2014

Analys
Enheten nådde inte upp till årsmålet under 2014 och arbetar för att höja resultaten. .Enheten arbetar
kontinuerligt med att öka medarbetarens engagemang och ansvarstagande gentemot gemensamma mål. detta
sker främst på arbetsplatsträffar och veckomöten då samtliga medarbetare är närvarande.
Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

100 %

57 %

83 %

80 %

2014

Analys
Under 2014 nådde enheten upp till årsmålet.
Enheten har arbetat med mål och värdegrundsfrågor under året samt tydliggjort vilka krav som ställs på
medarbetarna.
Detta har gjorts under arbetsplatsträffar, enhetens möten samt under medarbetarsamtal.
Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

100 %

78 %

90 %

92 %

2014

Analys
Under 2014 nådde enheten årsmålet. Enhetschef och arbetsledare fortsätter att föra dialog med medarbetarna
om vilka krav som ställs i verksamheten
Sjukfrånvaro

4,7 %

4,9 %

4%

4,4 %

VB
2014

Analys
Enheten når inte riktigt upp till årsmålet.. Sjukfrånvaroorsaken är för verksamheten känd och enheten arbetar
förebyggande med uppföljning.

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 41 (98)

Nämndmål:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Indikator

Periodens
utfall

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

Periodens
utfall VB
2013

100

Årsmål
100

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Enheten är en medskapande arbetsplats
Uppfylls helt
Förväntat resultat

På enheten känner alla medarbetare ett gemensamt ansvar för medskapande.
Analys

Enheten arbetar för att bibehålla den korta sjukfrånvaron samt sänka långtidssjukfrånvaron
från 4 %. Enheten arbetar aktivt med sjukfrånvaron genom Medhelp som kontroll och rapporteringsverktyg.
Enhetschef eller arbetsledare kontaktar medarbetaren på tredje sjukdagen.
Enheten arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön på enheten samt följa
förvaltningens frånvarorutiner i syfte att försöka minska sjukfrånvaron.
Enheten har upprättat en utbildningsplan baserat på de årliga medarbetar- och utvecklingssamtalen.
Kompetensutveckling:
Sker årligen efter den plan enhetschef ochmedarbetare tillsammans tar fram vid
medarbetarsamtalen.
Under 2014 arbetade enheten vidare med några för enheten viktiga punkter som framkom i
TQM mätningen.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Socialpsykiatriska enhetens budget är i balans.
Uppfylls helt

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 42 (98)

Förväntat resultat

Budget i balans
Intäkter

-4 133

Löner

3 444

Övriga kostnader

502

Netto

-186

Analys

Enheten har under året haft regelbundna budgetuppföljningar samt månadsvisa avstämningar
med förvaltningens controller. Enheten har ett verkyg där balansen mellan intäkter och
utgifter snabbt går att utläsa. Enheten har en strikt inköpspolicy där det tydligt framgår vad
som får inhandlas.

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 43 (98)

Handläggare
Lena Hallqvist
Telefon:08-508 08 202

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2014 för
Arbetsmarknadsenheten
Förslag till beslut

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 44 (98)

Sammanfattande analys
Arbetsmarknadsenhetens målgrupp är personer med psykiska funktionsnedsättningar och,
eller arbetslösa personer, som behöver arbetsträning och en meningsfull sysselsättning. Stödet
till den enskilde är individuellt utformat i syfte att öka individens självständighet och förmåga
att klara sin vardag. Bemötande och förhållningssätt präglas av en anda som bygger på
samarbete, empati och vilja att se varje individs resurser.
Till Arbetsmarknadsenheten hör Bolinders café och konferens (10 platser), S:t Göransparken
(14 platser) Fridas servering och Träfflokalen.
Jobbtorg Stockholm köper arbetsträningsplatser på arbetsverksamheterna till sina aspiranter,
liksom vuxenenheten, socialpsykiatrin och enheten för försörjningsstöd.
Enheten arbetade under året i enlighet med verksamhetsplanens åtaganden. Åtagandet
”Enheten är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten” uppfylldes
delvis i förra årets TQM. Enheten arbetar kontinuerligt med tydlighet från chef och
arbetsledare, för att öka medarbetarens engagemang och ansvarstagande gentemot
gemensamma mål och med sjukfrånvaron. Detta är även ett utvecklingsområde för enheten.
Enheten bedöms idag ha goda förutsättningar för att uppfylla sina åtaganden.
Arbetsverksamheten Fridas servering på Fridhemmets servicehus avvecklades under
sommaren och äldreomsorgen övertog restaurangen 1 augusti.
De klienter som arbetstränade på restaurang Frida har erbjudits plats på enhetens övriga
arbetsplatser så som Träfflokalen och Bolinders café och restaurang.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

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

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt
ekologiska alternativ (konteras på 6442)

2012-04-25

2014-12-31

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 45 (98)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Nämndmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt
brandskyddsarbete)

2014-01-01

2014-12-31

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Enheten uppleva som en trygg och säker verksamhet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten upplevs som trygg och säker av medarbetarna.
Analys

Enheten har en kris- och säkerhetsplan som uppdateras årligen eller vid behov. Kris- och
säkerhetsplan finns med som en stående punkt på enhetens arbetsplatsträffar, samt ingår i
introduktionen av nyanställda och vikarier. Enheten har en brandskyddsorganisation,
handlingsplan för jämställdhetsarbetet, ett miljöombud som har i uppdrag att bevaka
miljöfrågorna, samt ett friskvårdsombud.
Enheten följer stadens policy gällande hot- och våldssituationer.
KF:s inriktningsmål:

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

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Nämndmål:
Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhällslivet (social omsorg, barn och ungdom)
Åtagande:
Brukaren är delaktig i planeringen av sina insatser och kan påverka hur de utförs.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Den enskilde är alltid delaktig i planeringen.
Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 46 (98)

Analys

Den enskilde och dennes kontaktperson skriver gemensamt genomförandeplan samt går
igenom genomförandet av de insatser han eller hon erbjuds. Brukarnen känner sig delaktiga i
planeringen, och är med och planerar när de bedömda insatserna ska ske.

Åtagande:
Brukaren är nöjd med den insats och hjälp enheten erbjuder.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

80 % av brukarna är nöjda med den insats och hjälp som enheten erbjuder.
Analys

Stödinsatserna är individuella och ges utifrån en genomförandeplan som upprättats
tillsammans med den enskilde. Individuell uppföljning sker kontinuerligt.
Varje år genomför staden brukarundersökningar där bl.a. den enskildes upplevelse av nöjdhet
följs upp. Enheten hade under året för få svarande så inget underlag finns. Enheten har en
egen enkätundersökning som följer upp brukarnas nöjdhet. Resultaten tas tillbaka till
personalgruppen för en gemensam diskussion och analys av eventuella förbättringsområden.
Resultatet för året var goda och enheten nådde målet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Indikator
Aktivt Medskapandeindex

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

64

66

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

80

2014

Analys
Enheten når delvis upp till årsmålet för perioden. Enheten arbetar kontinuerligt med att öka medarbetarens
engagemang och ansvarstagande gentemot gemensamma mål. Alla medarbetare har möjlighet att vara
medskapande vid veckomöten eller månatliga möten genom bland annat visuell dialog.
Medarbetarna uppmuntras att delta i arbetsgrupper med specialfunktioner så som miljöombud och
representanter i brand och säkerhetsfrågor.
Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

50 %

43 %

80 %

2014

Analys
Under 2014 når enheten delvis upp till årsmålet. Enheten ser dock en förbättring sedan 2013. Enhetschef och
arbetsledare för dialog om enhetens mål och värdegrundsfrågor samt vilka krav som ställs på medarbetarna på
enhetens möten, arbetsplatsträffar samt på medarbetarsamtal. Tydliga mål och åtaganden i verksamheten
ökar förståelsen och engagemanget hos alla medarbetare.
Enheten arbetar ständigt med att utveckla arbetssätt och metoder för att säkerställa att vi når verksamhetens
mål. Detta är ett utvecklingsområde för enheten.
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Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

67 %

71 %

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

92 %

2014

Analys
Under 2014 når enheten delvis upp till årsmålet. Enhetschef och arbetsledare för dagligen dialog om vilka krav
som ställs på medarbetarna i deras arbete. Detta är ett utvecklingsområde för enheten.
Sjukfrånvaro

5,7 %

13,8 %

4,4 %

VB
2014

Analys
Enheten har under året 2014 haft långtidssjukskrivningar som bidragit till att höja periodens utfall.
Enheten arbetar enligt riktlinjerna med rehabilitering och tidiga insatser.
Enheten arbetar förebyggande med sjukfrånvaron och agerar snabbt med insatser vid korttidsfrånvaro.

Nämndmål:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Indikator

Periodens
utfall

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

100

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål
100

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Enheten är en medskapande arbetsplats
Uppfylls helt
Förväntat resultat

På enheten känner alla medarbetare ett gemensamt ansvar för medskapande.
Analys

Enheten arbetar för att bibehålla den korta sjukfrånvaron samt sänka långtidssjukfrånvaron
från 4 %. Enheten arbetar aktivt med sjukfrånvaron genom Medhelp som kontroll och rapporteringsverktyg.
Enhetschef eller arbetsledare kontaktar medarbetaren på tredje sjukdagen.
Enheten arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön på enheten samt följa
förvaltningens frånvarorutiner i syfte att försöka minska sjukfrånvaron.
Enheten har upprättat en utbildningsplan baserat på de årliga medarbetar- och utvecklingssamtalen.
Kompetensutveckling:
Sker årligen efter den plan enhetschef och medarbetare tillsammans tar fram vid
medarbetarsamtalen.
Under 2014 arbetade enheten vidare med några för enheten viktiga punkter som framkom i
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TQM mätningen.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Enhetens budget är delvis i balans.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Budget i balans
Analys

Fridas

Bolinders

Träfflokalen

St: Göransparken

Intäkter

-1 609

Intäkter

-2 463

Intäkter

-1 611

Intäkter

-1 110

Löner

1 141

Löner

1 786

Löner

701

Löner

975

Övriga
kostnader

755

Övriga
kostnader

558

Övriga
kostnader

814

Övriga
kostnader

212

Netto

287

Netto

-119

Netto

-97

Netto

77

Enheten uppvisar för perioden ett underskott då det varit svårt att få en budget i balans
gällande Fridas servering.
Beslut togs att avveckla Fridas vilket skedde 31 juli 2014

S:t Göransparken har ett underskott då de ej fått de klienter som beräknades.
För att minska underskottet ses kostnader över och fler klienter bereds plats på verksamheten
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Handläggare
Margareth Berglin
Telefon: 08-508 086 42

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2014 för
Gruppbostäder 1
Förslag till beslut
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Sammanfattande analys
Gruppbostäderna Strandparken 7 och 5,Tegelpråmen samt Välgången, är bostäder med
särskild service för vuxna med utvecklingsstörning enligt LSS; Lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade.
Förändringarna i bemanningen och de nya arbetsschemana som gjordes i början av året, har
förbättrat arbetsmiljön för medarbetarna och ökat planerings- och egentiden med sin
stödperson för brukarna.
Sjukfrånvaron är fortsatt sjunkande, främst har långtidssjukfrånvaron minskat.
Bedömning om att åtagandena är uppfyllda sker utifrån en samlad bedömning från
avtalsuppföljning och enheternas fortlöpande uppföljning av brukarnas planering och
enheternas övriga rutiner, processer och arbetsbeskrivningar. Synpunkter och klagomål samt
enheternas egenkontroll och kvalitetsledningssystemet uppdateras i takt med varaktiga
ändringar i huvudprocesserna.
Resultat för Gruppbostäder 1, med sammanlagt 22 brukare i stadens brukarundersökning för
2014. 18 personer svarade på enkäten.
I stadens brukarundersökning har enheten har i år ett sammanställt resultat för Gruppbostäder
1. Detta är första året med ett sammantaget resultat, så det går inte att göra jämförelse med
tidigare år. 18 av 22 personer svarade på enkäten. Det skiljer sig åt i resultat beroende på vem
som svarat på undersökningen. I de fall där den enskilde svarat själv (19 %) är den enskilde
till 100 % nöjd och minst nöjd är man i de fall någon annan, anhörig/ vän svarat (31 %).
Kvalitetsutvecklingsdagboken är upprättad men behöver vidareutvecklas.
Utvecklingsgrupperna har kommit igång, organisation, tillvägagångssätt börja utformas.
Medarbetare, arbetsledare och chef har deltagit i föreläsningar i evidensbaserade arbetsätt för
att hitta en passande struktur och metodik som utvecklingsgrupperna kan arbeta efter.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

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

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Nämndmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt
brandskyddsarbete)

2014-01-01

2014-12-31

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Trygga och säkra gruppbostäder för brukare och medarbetare.
Analys

Handlingsplaner för akuta sjuk- och olycksfall, brand, hot och våld, bemanning, kassor m.m.
har uppdaterats. Medarbetarna har utfört egenkontrollen på sina veckomöten.
KF:s inriktningsmål:

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

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Nämndmål:
Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhällslivet (social omsorg, barn och ungdom)
Åtagande:
Individen känner sig trygg i sitt hem och får en god omvårdnad och ett bra stöd.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Individen känner sig trygga och upplever att de får ett bra stöd och en god omvårdnad.
Analys

Enheten har upprättat en kvalitetsutvecklingsdagbok för varje gruppbostad. Syftet med
kvalitetsdagboken är att säkerställa kvaliteten på insatserna till brukarna, processer och rutiner
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kring säkerhetarbetet för personalen och egenkontroll av densamma.
Av de som svarat på enkäten anger 88 % att brukarna är trygga i sina lägenheter. 94 % anger
att brukarna är trygga i de gemensamma utrymmena. 100 % vet vilken som är deras
stödperson, 81 % säger att de trivs med personalen och 79 % tycker att det är lätt att tala med
personalen om de behöver det.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kvalitetsutvecklingsdagbok.

2014-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Individen lever ett självständigt liv utifrån sin vilja och förmåga.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Individen vet när, hur och av vem stödet, servicen och omvårdnaden ges.
Individen deltar, tar initiativ och medverkar till att de egna behoven och önskemålen blir
tillgodosedda
Analys

Av de som svarat på enkäten anger 93 % att brukarna har de hjälpmedel de behöver i sin
lägenhet. 73 % anger att brukarna får det stöd de behöver.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Starta utvecklingsgrupp för begåvningsstöd

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Utvecklingsgrupperna kommer att arbeta tematiskt och denna grupp ska genomlysa och
utveckla begåvningsstödet till det för tillfället gällande temat. Temat för våren 2015 är
delaktighet och kommer att handla om anpassad information och anpassning av brukar
datorerna.
Åtagande:
Individen tar del av samhällets kultur- fritidsutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Individen utvecklar och utövar sina fritidsintressen samt umgås med vänner och anhöriga.
Analys

Av de som svarat på brukarenkäten anger 86 % att personalen ger brukarna det stöd de
behöver för egna aktiviteter. Till exempel fritidsaktiviteter, kurser eller nöjen.
Aktivitet
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Starta utvecklingsgrupper inom fritid och hälsa.

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Utvecklingsgruppen för fritid och hälsa ska 2015, under temat delaktighet, utveckla
innehållet, formen och kommunikationen med brukarna när de "veckoplanerar".
Åtagande:
Individen är delaktig och har inflytande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Individen har valt stödperson genom att lämna tre förslag på önskad personal vartannat år.
Individen styr sitt liv genom att göra egna val och fatta egna beslut på veckoplaneringen.
Individen är delaktig i när, hur stödet ges samt av vem som ger stödet, servicen och
omvårdnaden.
Analys

Av de som svarat på brukarenkäten anger 71 % att personalen frågor efter hur brukarna vill ha
sitt stöd (hjälp). 67 % har svarat att de varit med och planerat de stöd de får, 81 % har svarat
att det går bra att säga till personalen om de tycker något är fel. 81 % har svarat ätt personalen
lyssnar på dem. 92 % har svarat att de får ta emot gäster när de själva önskar.
Det låga resultatet på inflytandefrågorna ska analyseras närmare i utvecklingsgrupperna och
förvånar oss lite eftersom det är ett område vi arbetat mycket med. Det kan bero på hur den
som svarat förstått frågan då det reellt är mycket svårt för brukarna på en tidig
utvecklingsnivå och utan talat språk kommunicera.
Indikator
Andel aktuella genomförandeplaner

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

100 %

100 %

100 %

KF:s
årsmål

Period
VB
2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

89

83

89

80

2014

Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

100 %

75 %

100 %

80 %

2014

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

100 %

97 %

100 %

92 %

2014

Sjukfrånvaro

4,6 %

9,1 %

4,6 %

4,4 %

VB

Indikator
Aktivt Medskapandeindex
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Periodens
utfall

Indikator

Periodens
utfall VB
2013

KF:s
årsmål

Årsmål

Period
2014

Nämndmål:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Periodens
utfall

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

Periodens
utfall VB
2013

KF:s
årsmål

Årsmål

100

Period

100

2014

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Vi har en budget i balans
Uppfylls helt
Förväntat resultat

En budget i balans
Gruppbostäder 1

2014
Budget 2014

T1

T2

Årsresultat

Intäkter

-18 683 620

-18206000

-18 375 000

-18 376 000

Löner

17 174 815

17490000

18 470 000

17 234 000

Övriga kostnader

1 508 805

716000

690 000

685 000

Resultat

0

0

785 000

-457 000

Synpunkter och klagomål
Vi fick ett klagomål som redovisades under T1. Klagomålet avsåg kvalitet på
semesteraktiviteter.
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Handläggare
Mathias Englund
Telefon: 08-50808549

Till
Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse VB 2014 för
Gruppbostäder 2
Förslag till beslut
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Sammanfattande analys
Gruppbostäder 2 består av gruppbostäderna Herden, Linden, Fröjden samt servicebostaden
Lusten. Målgruppen är vuxna personer med utvecklingsstörning och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Grupp- och servicebostäderna erbjuder stöd, service och omvårdnad
med en helhetssyn på individen. Insatserna ska leda till goda levnadsvillkor.
De prioriterade målen är åtaganden som bygger på delaktigt liv och självständighet dvs LSS
bärande principer, att de individer som lagen omfattar ska kunna leva som andra med full
delaktighet i samhällslivet. Arbetssätten knutna till målen handlar om att stötta individen till
att skapa sig ett eget hem, utveckla sina fritidsintressen och leva ett aktivt, stimulerande liv i
gemenskap med andra.
Kvalitet, uppföljning och förändringar
Bedömning om åtagandena är uppfyllda sker utifrån en samlad bedömning över indikatorer,
stadens brukarundersökning, enhetens brukarbarometer, avtalsuppföljning, synpunkter och
klagomål, egenkontroll och kvalitetsledningssystem. Den sammantagna bedömningen är att
enheten har en god kvalitet, enheten har för brukarna höjt flera resultat för året och stadens
brukarundersökning visar att 82 % är nöjda med sitt boende. Enheten har under 2014 skapat
ett forum för medarbetarna för att lyfta frågan om bemötande.
Enheten uppfyller inte åtagandet om budget i balans. Åtgärdsplan för 2015 är skriven.
Sjukfrånvaron har ökat under året på grund av en långtidssjukskrivning. Under senaste
tertialet har enheten omfördelat personal inom enheten för att tillgodose en god arbetsmiljö
och höja kvaliteten på insatserna.
Utvecklingsområden för 2015 är budget i balans, minska sjukfrånvaron och arbeta vidare med
resultaten från stadens brukarundersökning som visat att upplevelse av bemötande skiljer sig
åt i kön/ kvinnorna är mindre nöjda.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

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

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt
ekologiska alternativ (konteras på 6442)

2012-04-25

2014-12-31

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Nämndmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt
brandskyddsarbete)

2014-01-01

2014-12-31

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten upplevs som trygg och säker av boende och medarbetare.
Analys

Enhetens kris- och säkerhetsplan har under året reviderats och uppdaterats i samråd på
enhetens arbetsplatsträffar.
På varje gruppbostad finns en Informationshandbok för personal. Den första delen i pärmen
behandlar risk och säkerhet. Här finns handlingsplan för brand, sjukdom och olycksfall, hot
och våld, felanmälan för lokalerna, bemanningsproblem samt rutiner för Lex Sarah, avvikelse
och klagomålshantering.
Enheten har ombudsuppdrag med representanter från varje gruppbostad som ansvarar för att
utveckla och uppdatera rutiner för risk och säkerhetsarbetet samt egenkontrollen av
densamma. Ansvarsgrupperna är Risk och säkerhetsgrupp, Miljö och hälsogrupp,
Kompetensombudsgrupp, Vi granskar fortlöpande att verksamheten uppnår ställda mål och
myndighetskrav genom egenkontroll av dokumentation, brandskydd, hygien, städning och
livsmedelshygien, kassor och arbetsmiljö.
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KF:s inriktningsmål:

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

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Nämndmål:
Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhällslivet (social omsorg, barn och ungdom)
Åtagande:
Enhetens boende får ett professionellt bemötande
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Enhetens boende upplever att bemötandet från personal är respektfullt och utifrån den
enskildes behov och förutsättningar .
Analys

Sammantaget når enheten inte fram till årsmålet men höjer med fyra procentandelar sedan
mätning VB 2013. Inför 2015 kommer fokus ligga kvar på att öka upplevelsen av ett gott
bemötande.
Stödperson upprättar bemötandeplan i samråd med den enskilde för att säkerställa att
bemötandet från personal är lika oavsett vem som den enskilde får stöd av.
Genomförandeplan innehåller information så att arbetsmetoder och förhållningssätt
tydliggörs.
86,36 % av de boende upplever att personalen har ett professionellt bemötande enligt den
senaste mätningen som genomfördes under december månad, tidigare mätning var resultatet
70,59%. Under året har enheten haft extra fokus på bemötandefrågor och har på
personalmöten diskuterat frågan och reviderat individuella bemötandeplaner med de boende.
Enheten fortsätter arbetet med bemötandefrågor även under 2015.
Indikator
Andel brukar som upplever att de får ett
bra bemötande

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

86,36 %

82,35 %

90 %

KF:s
årsmål

Period
VB
2014

Åtagande:
Individen känner sig trygg i sitt hem och får en god omvårdnad och ett bra stöd.
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Individen får stöd utifrån sina behov, önskemål och intressen
Individen får stöd av engagerad personal med ett professionellt och empatiskt förhållningssätt.
Analys

Stadens brukarundersökning visar att andelen brukare som känner sig trygg i sin lägenhet når
upp till 91 %. I enhetens egen undersökning uppger 77 % att de är trygga i sin bostad. På
frågan om man upplever sig trygg i gemensamhetsutrymmena uppger 10 % att de inte är
trygga vilket kan förklara skillnaderna i resultat. Andel brukare som upplever att de får de
stöd de behöver når upp till årsmålet. Vidare visar stadens brukarundersökning att 100 % vet
vem som är stödperson. Bedömningen är att åtagandet är uppfyllt.
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel brukare som upplever att de får
det stöd de behöver

81,82 %

80 %

2014

Andel brukare som upplever att de är
trygga i sin bostad

77,27 %

80 %

2014

Åtagande:
Individen lever ett självständigt liv utifrån sin vilja och förmåga.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Individen vet när, hur och vem som ger stödet, servicen och omvårdnaden.
Därigenom kan individen lättare delta, ta initiativ och medverka till att de egna behoven och
önskemålen blir tillgodosedda.
Analys

Rutiner, arbetsätt, metoder och verksamhetens innehåll i övrigt utgår från individens behov,
önskemål och intressen. I personalens omvårdnadsansvar ingår att, där individens egen
förmåga inte räcker till, kompensera funktionsnedsättningen på olika sätt. Det kan vara genom
att konkretisera information och boendemiljön, ge stöd att använda olika sorter
begåvningsstöd så att individen själv med hjälpmedel eller förenklingar kan utföra det som
ingår i vardagsbestyren. Det kan också vara att personalen hjälper till med allt det praktiska i
hemmet. Målet är att vardagen fungerar och att individen själv vet var, hur och när aktiviteter
och rutiner sker och den sammantagna bedömningen är att åtagandet är uppfyllt. Indikatorn
”Andel brukare som upplever att de är trygga i sin bostad” når inte upp till årsmålet, men
egenkontroll/ uppföljning av dokumentation visar att arbetssätt/ rutiner/ ev. hjälpmedel finns
och används för att möjliggöra att individen lever ett självständigt liv utifrån sin vilja och
förmåga.
Indikator
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Indikator

Periodens
utfall

Andel brukare som uppger att de varit
med och planerat sitt stöd

Periodens
utfall VB
2013

77,27 %

Årsmål

KF:s
årsmål

80 %

Period
2014

Åtagande:
Individen tar del av samhällets kultur- fritidsutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Individen utvecklar egna fritidsintressen och kontakter.
Analys

73 % av brukarna upplever att personalen ger stöd för egna aktiviteter. Enheten når inte upp
till årsmålet. Under året har Individen fått efter behov ledsagning och/eller sällskap till/under
fritidsaktiviteter. Individen har getts stöd att planera sin semester fylld av aktiviteter,
evenemang eller resa efter önskemål och intresse.
Individen har fått information varje vecka från Stockholm fritidskonsulenter, information om
icke segregerade kultur- och fritids evenemang, stöd att köpa, låna eller lyssna på lättlästa
böcker och tidningar, stöd att använda den gemensamma brukardatorn för nöje, information
och möjlighet att hålla kontakt med anhöriga och vänner i syfte att individen utvecklar sina
fritidsintressen och kontakter och helhetsbedömningen är att åtagandet är uppfyllt.
Indikator

Periodens
utfall

Andel brukare som uppger att
personalen ger stöd för egna aktiviteter

72,73 %

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

80 %

Period
2014

Åtagande:
Individen är delaktig och har inflytande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Individen styr sitt liv genom att göra egna val och fatta egna beslut.
Individen är delaktig i när, hur och av vem stödet, servicen och omvårdnaden ges.
Analys

Enheten har regelbundet följt upp genomförandeplaner som speglar individens önskemål och
insatser i linje med stadens åtaganden för verksamhetsområ- det. Individen har haft
planeringsmöte varje vecka med personal där de ges möjlighet till att påverka och ha
inflytande över sin vardag. Enheten uppfyller därigenom sitt åtagande.
Andel brukare som upplever att personalen har frågat hur jag vill ha mitt stöd uppgår till 69 %
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och når inte upp till årsmålet om 80 %. Detta är något som enheten kommer att arbeta vidare
med under 2015.
Indikator
Andel aktuella genomförandeplaner
Andel brukare som uppger att
personalen har frågat hur jag vill ha mitt
stöd

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

100 %

100 %

100 %

VB
2014

80 %

2014

68,18 %

KF:s
årsmål

Period

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

72

80

80

80

2014

Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

76 %

78 %

80 %

80 %

2014

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

88 %

88 %

92 %

92 %

2014

Sjukfrånvaro

6,7 %

2,8 %

4%

4,4 %

VB
2014

Indikator
Aktivt Medskapandeindex

Nämndmål:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Indikator
Alla enheter följer månadsvis upp
förteckning över utbetalda löner (tas ur
Infoview LIS) och attesterar den.

Periodens
utfall
100

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål
100

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Enhetens verksamheter är medskapande
Analys

Enheten har under året systematiskt arbetat med att höja personalens kompetens genom
utbildningsinsatser från Forum Carpe, en kommungemensam funktion för verksamhets- och
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yrkesutveckling, upprättat tydliga strukturer och ansvarsfördelning så att stödet utformas så
individen vet när, hur och av vem stödet ges. Personalens kompetens följer individens behov
och utveckling genom regelbunden kompetensutveckling. Enhetschef ställer tydliga krav på
sina medarbetare genom att aktivt föra dialog om värdegrundsfrågor på enhetens
arbetsplatsträffar, tydliggöra arbetssätt, upprätta enhetsspecifika lönekriterier och ha
regelbundna medarbetar- och resultatsamtal. Medarbetarna vet vad som förväntas av dem
genom tydliga arbetsbeskrivningar, lösningsfokuserade arbetsplatsträffar, medarbetar- och
resultatsamtal samt uppföljning och problemidentifiering av medarbetarenkäten. Enheten
rekryterar med tydliga kompetenskrav för verksamhetsområdet. Varje medarbetare ges
möjlighet till egen utveckling genom att åta sig ett ombudsuppdrag såsom, aktivitetsombud,
friskvårdsombud, miljöombud etc. Enheten har en låg kortidssjukfrånvaro på 1,71 % den låga
frånvaron uppnås genom att aktivt arbeta med trivsel, friskvård och i de fall det är nödvändig
företagshälsovården. Sammantaget har enheten en sjukfrånvaro på 6,7 % då enheten har en
långtidssjukskriven personal vilket ger en procentandel på 4,99 %.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Budget i balans
Uppfylls inte
Förväntat resultat

Budget i balans
Analys

Enhetens intäkter speglar inte behovet hos brukarna och nivåersättningen täcker inte den
bemanning som enheten behöver för att uppfylla en kvalitetsäker utförd omsorg och en god
arbetsmiljö vilket innebär att enheten överskrider budget med ca 360tkr.
Uppföljning av driftbudget
VB 2014
Intäkter

13 663 tkr

Lön

- 13 433 tkr

Övriga kostnader

- 562 tkr

Netto

- 360 tkr
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Övrigt
Jämställdhet och mångfaldsarbete
Enhetens jämställdhets och mångfaldsplan tas regelbundet upp på arbetsplatsträffar och i
samverkansgrupp för att säkerställa verksamhetens arbete med att skapa en fördomsfri arbetsplats och boende där allas värde tas tillvara.
Kvalitet och ledningssystem
Enheten har under året reviderat sitt kvalitet och ledningssystem. Under maj må- nad
genomfördes en avtalsuppföljning av stadsdelsförvaltningen och brister i dokumentation på en
av gruppbostäderna upptäcktes och det innebär att enheten under kommande tertial läg- ger
extra vikt vid att utbilda och träna de som behöver förbättra dokumentationen i sitt dagliga
arbete.
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Handläggare
Tina Udd
Telefon: 08-508 08 308

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2014 för
Personlig assistans
Förslag till beslut
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Sammanfattande analys
Enheten för personlig assistans arbetar mot målgruppen personer med funktionsnedsättning
som beviljats denna insats enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om särskilt stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om statlig assistansersättning.
Assistansen innebär att vuxna, barn och ungdom med funktionsnedsättning får hjälp med
personlig omvårdnad, hjälp att sköta sitt hushåll, stöd och service att kunna leva ett så
självständigt liv som möjligt.
Enheten består av en enhetschef, en biträdande enhetschef och en administrativ assistent.
Antal anställda ca 80 personer varav 15 anhörigvårdare. Samverkan sker med primärvården,
företagshälsovården, Försäkringskassan, biståndshandläggare, hemtjänsten och andra enheter
inom Stockholms stad. Rekrytering av ny enhetschef påbörjad då nuvarande chef beräknas
sluta våren 2015.
Måluppfyllelse



Personlig assistans uppfyller uppsatta mål, dock inte budgetmålet, då problematiken
med övertalighet inte blivit tillfredsställande löst. Intäkterna täcker inte kostnaderna.
Enhetens egen enkät till brukarna visade på ett mycket positivt resultat.
Medarbetarenkäten AMI, aktivt medskapande index visade på 84 %, målet var 85 %.
Resultatet får dock betraktas som gott i relation till ett förhållandevis högt ställt mål.

Enheten har under året särskilt fokuserat på följande:




Problematiken med övertalighet, med målet att ha en budget i balans vid årets slut.
Effektiv schemaläggning och färre vikarier för att reducera personalkostnader.
Bemanning, schemaläggning och genomförandeplaner.

Samverkan en ledstjärna i vårt sätt att arbeta. Enheten har arbetat i nära samverkan med
brukarna, anhöriga, god man samt assistenter verksamma i brukarnas hem. Uppföljningar har
gjorts vid hembesök, arbetsplatsträffar och individuella samtal avseende arbetsmiljö,
arbetssätt, värdegrund och respekt för allas lika värde. Detta sammantaget har bidragit till att
vi uppnått goda resultat.
Övertalighet. Under året har arbete pågått med att söka lösa problematiken med
övertaligheten. Ingen slutlig lösning har åstadkommits.
Sjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron är fortsatt låg. Uppföljning av frånvaro, förstadagsintyg vid
behov, rehabiliterings utredningar, möjlighet till friskvård samt goda relationer mellan
personal och arbetsledning har bidragit till låg sjukfrånvaro.
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Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

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

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt
ekologiska alternativ (konteras på 6442)

2012-04-25

2014-12-31

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Nämndmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt
brandskyddsarbete)

2014-01-01

2014-12-31

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Enheten upplevs som en trygg och säker verksamhet.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

98 % av medarbetarna har kunskap om enhetens kris- och säkerhetsplan.
Analys

Kunskap om tillägg och tillämpning av kris- och säkerhetsplan har säkerställts genom
kontinuerliga uppföljningsmöten, på arbetsplatsmöten och i samtal med våra medarbetare,
individuellt och i grupp, varvid målet till fullo anses ha uppfyllts. Säkerhetsplanen finns i
medarbetarens informationspärm.
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KF:s inriktningsmål:

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

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Nämndmål:
Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhällslivet (social omsorg, barn och ungdom)
Åtagande:
Brukaren är nöjd med att integritet och rätt till delaktighet respekteras.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Brukarna är delaktiga i planeringen och får hjälp efter individuella behov.
90 % av brukarna är nöjda med att integritet och rätt till delaktighet respekteras
Analys

Brukarna känner sig delaktiga i planeringen, är med och planerar de insatser de behöver för
att leva ett så självständigt liv som möjligt. Säkerställs genom kontinuerliga
verksamhetsuppföljningar, frekventa kontakter med både brukare och assistenter samt
upprättandet av genomförandeplaner.
Utfall
100%
Kommentar







Kontinuerlig verksamhetsuppföljning genom arbetsplatsträffar, hembesök,
telefonkontakter, övriga kontakter relevanta för varje enskild brukare. Många års goda
målresultat bygger på frekventa kontakter mellan enhetschef, assistenter och brukare,
snabb uppföljning av synpunkter, önskemål och behov. Uppföljning av
genomförandeplaner.
Det är av största vikt att vara lyhörd för brukarnas speciella behov och önskemål, att
respektera integritet och rätt till delaktighet, att informera om rättigheter och
valmöjligheter.
Brukaren och anhörig deltar i rekryteringsprocessen av assistent. Assistenterna är
delaktiga i schemaläggningen.
Vi vill också lyfta fram de positiva synpunkter som brukarna och deras anhöriga ger
oss.
Utfallet bygger på enhetens egen brukarundersökning, riktade till 25 brukare varav
samtliga svarat.
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Åtagande:
Brukaren är nöjd med kvaliteten i omvårdnad, stöd och service.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Brukarna känner tillit och kan efter sina förutsättningar, leva ett så självständigt liv som
möjligt. Föräldrarna känner sig trygga med det stöd och den service deras barn får.
90 % av brukarna är nöjda med kvaliteten i omvårdnad, stöd och service.
Analys

Brukarna känner tillit och kan efter sina förutsättningar, leva ett så självständigt liv som
möjligt. Föräldrarna känner sig trygga med det stöd och den service deras barn får.
90 % av brukarna är nöjda med kvaliteten i omvårdnad, stöd och service.
Utfall
100%
Kommentar




Kontinuerliga verksamhetsuppföljningar hos brukare och assistenter, på
arbetsplatsträffar, kontakter med biståndshandläggare, med flera. Regelbundna
uppföljningar är en väsentlig del i enhetens arbete.
Synpunkter och önskemål har analyserats och tillgodosetts då behov funnits.
Det goda resultatet bygger på brukarnas tillit till sina assistenter och enheten som
utförare. Enkäten avser enhetens egen brukarenkät, riktade till 25 brukare, varav
samtliga svarat.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

84

90

80

80

2014

Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

85 %

95 %

80 %

80 %

2014

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

84 %

95 %

80 %

92 %

2014

Sjukfrånvaro

0,9 %

1,7 %

3,8 %

4,4 %

VB
2014

Indikator
Aktivt Medskapandeindex
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Nämndmål:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Indikator
Alla enheter följer månadsvis upp
förteckning över utbetalda löner (tas ur
Infoview LIS) och attesterar den.

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

100

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100

2014

Åtagande:
Enheten är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanade arbeten.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

80% av medarbetarna är positiva till Kungsholmens stadsdelsnämnd som arbetsgivare.
Analys

Möjligheten att kunna påverka och att vara medskapande i arbetet, kombinerat med stort
engagemang och ansvarstagande har bidragit till det goda resultatet. Ytterligare
framgångsfaktorer är väl definierade arbetsuppgifter, en bra arbetsmiljö samt en god
kommunikation mellan medarbetare och enhetschef.
Utfall
84%
Positivt påverkande faktorer: Trivsel på arbetet, möjligheter att kunna påverka sin
arbetssituation och att kunna skapa ett bra arbetsklimat bidrar till en minskad sjukfrånvaro och
gör att medarbetarna mår bra. Subventionerat friskvård erbjuds till medarbetarna. Fysiska och
psykosociala arbetsmiljön följs upp och utvärderas.
Medarbetarna har med stort engagemang och ansvarstagande arbetat mot gemensamma mål.
De har varit medskapande i kvalitetsarbetet, deltagit i diskussioner kring vår värdegrund.
Förutom att det har bidragit till fortsatt kompetensutveckling, har det medverkat till ett gott
betyg avseende arbete och arbetsgivare. Vi har sökt skapa bättre förutsättningar för
medarbetarna att mer regelbundet träffa sin egen arbetsgrupp.
Sjukfrånvaro: (nov 2014), dag 1-14: 0,90 %, dag 15: 0 %
Fortsatt uppföljning av sjukfrånvaron. Kontinuerliga hembesök hos brukare tillsammans med
assistenter och anhöriga, i enskilda samtal och på arbetsplatsträffar. Ett antal positivt
påverkande faktorer har i förlängningen inneburit att sjukfrånvaron fortsatt ligger på låg nivå.
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Åtagande:
Medarbetarna har ett medskapande förhållningssätt.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

AMI-aktivt medskapande index = 85 TQM-mätvärde= 78
Analys

Med utgångspunkt från verksamhetsmål och inriktning, har medarbetarna bidragit till att
skapa ett bra arbetsklimat på sin arbetsplats, att vidareutveckla arbetssätt och uppgifter.
Medarbetarnas reflektioner och olika erfarenheter ligger till grund för samförstånd,
engagemang och ansvarstagande.
Utfall
84%
Kommentar




AMI: Resultatet något under mål, dock fortfarande gott. Sannolik påverkan får
relateras till övertalighetsproblem, sammansättning av personalgrupp och att
medarbetare har slutat.
TQM: inget resultat då förvaltningen inte längre använder den undersökningen.
Enheten kommer fortsatt verka för medarbetarnas positiva bidrag till ett medskapande
förhållningssätt.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Vi driver en verksamhet som ryms inom fastställd budget.
Uppfylls inte
Förväntat resultat

Budget i balans
Analys

Kommentar
Enheten uppvisar ej en budget i balans.
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Uppföljning
Enhetens budget för 2014 redovisas i bilaga 1. Budgeten är beräknad till 18,1 Mkr, varav
18,8 Mkr utgörs av personalkostnader. Övriga kostnader beräknade till 0,3 Mkr. Beräknat
underskott 1,0 Mkr kr. Underskottet tas från resultatfonden.
Enheten har inte lyckats uppnå en budget i balans då kostnaderna överskrider intäkterna.
Orsaker:




Kostnaderna för övertaligheten har inte fått någon skyndsam lösning inom
stadsdelsförvaltningen. Kostnad för övertalighet 700.000 kr.
Minskade intäkter från Försäkringskassan 1,5 Mkr.
Intäkterna för en brukare med nattassistans inom Barn- och Ungdom täcker inte
kostnaderna då enheten inte hanterar den totala assistansen. Kostnad 200.000 kr per år.

Fortsatt effektivisering avseende administration, personalplanering samt en bra dialog med
assistenterna har bidragit till att enheten för övrigt kunnat verka för god måluppfyllelse.
Arbetet med att försöka minska korttidsfrånvaron har fortsatt.
Större delen av enhetens utgifter utgörs av personalkostnader, baserat på brukarnas varierande
assistansbehov. Behovet av assistans är svårt att förutse i personalplaneringen, delvis
beroende på brukarnas rätt till val av assistenter.
Kvartalsvis uppföljning har skett med budgetekonom avseende utfall och resursanvändning.
Ekonomisk information till medarbetarna på arbetsplatsträffar.
Övrigt
Verksamhetsutveckling. Kontinuerligt arbete med kvalitetsförbättring, effektiv
personalplanering, resursutnyttjande och översyn av rutiner. Enheten har






följt upp hur brukarna upplever kvaliteten i den omvårdnad och service som erbjuds
samt brukarnas syn på assistenternas kvalitetsarbete på arbetsplatsen
följt upp arbetsmiljön; arbetat med dokumentation enligt lagstadgade krav
verkat för att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna att mer regelbundet träffa
sin egen arbetsgrupp verkat för en smidigare och effektivare kommunikation mellan
enheten och medarbetare, genom att fler medarbetare ska ansluta sig till Stockholms
stads intranät. Detta arbete måste fortsätta.
på arbetsplatsmöten och vid nyanställningar, gått igenom kvalitets- och
ledningssystem, kris- och säkerhetsplan, jämställdhetsplan och Lex Sarah rutiner.

Arbetsmiljö, Kungsholmens gemensamma värdegrund samt enhetens värdegrund – bra
bemötande, respekt och professionellt förhållningssätt, har varit stående punkter på
arbetsplatsmöten. Dialog kring visionen att erbjuda bästa tänkbara stöd och service till
brukarna, ligger till grund för en kontinuerlig verksamhetsutveckling.
Personal – och kompetensutveckling. Enheten har vid behov erbjudit sin personal
utbildningar. Enhetschefen godkänner deltagandet i utbildningar och kurser.
Utbildningsbehov diskuteras i utvecklingssamtal.
Avvikelsehantering
Alla inkomna förslag, klagomål och synpunkter vidarebefordras till ansvarig enhetschef.
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Synpunkter och klagomål hanteras omgående, diskuteras och följs upp av brukaren och
berörda assistenter. Sammanställning görs tre gånger om året och redovisas för politikerna.
Inkomna synpunkter är en stående punkt på arbetsplatsträffarna och används i
förbättringsarbetet.
Kontinuerliga uppföljningar har gjorts genom hembesök och telefonkontakter med möjlighet
att då fånga upp eventuella klagomål och synpunkter.
Vid nyanställning har informerats om skyldigheten att rapportera enligt lex Sarah, rutinerna
för rapportering av missförhållanden gås regelbundet igenom på arbetsplatsmöten. Avvikelse
utifrån genomförandeplan som inte är att härröra till klagomål eller missförhållanden har
dokumenterats i Parasol.
Jämställdhet. Enheten har arbetat enligt fastställd jämställdhetsplan. Lagens intentioner i
LSS styr valet av personal. Brukarna väljer själv vem som ska anställas. Enheten beaktar
brukarnas önskemål.
Kvalitet och ledningssystem. Enheten sätt att arbeta finns beskrivna i dokumentet
”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSF 2011:9 – Personlig Assistans”.
Enhetschefen har som rutin att minst en gång om året informera medarbetarna om riktlinjerna
för hur vi ska arbeta och förhålla oss beskrivet bl a i vårt kvalitets- och ledningssystem.
Enhetens viktigaste arbetsinstrument är Informationspärmen som innehåller enhetens alla
styrdokument inklusive kvalitets- och ledningssystemet.
Samverkan, medskapande och brukarinflytande. Enheten har i första hand samverkat med
brukaren, anhöriga, god man samt med de assistenter som arbetar i brukarens hem. Vid behov
av tekniska hjälpmedel och medicinskt stöd sker samarbete med arbetsterapeut och
distriktssköterska.
I kvalitetsgarantin, som skickats till brukarna, beskrivs enhetens åtaganden.
Enheten har samverkat med primärvården, företagshälsovården, Försäkringskassan,
biståndshandläggare, hemtjänsten och andra enheter inom Stockholms stad.
Alla medarbetare har varit medskapande i verksamheten. Resultatet från senaste AMImätningen låg något under mål, men får fortfarande anses som gott. Sannolik påverkan får
relateras till övertalighetsproblem, sammansättning av personalgrupp och att medarbetare har
slutat.
Enhetens egen enkät till brukarna, resultat: 100% nöjdhet.

Synpunkter och klagomål
Inga klagomål har inkommit. Positiva synpunkter har inkommit.
Klagomål och synpunkter hanteras omgående, diskuteras och följs upp med brukaren och
assistenten.
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Handläggare
Vanja Schwamberg
Telefon: 08 508 08 515

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2014 för
Kungsholmens dagliga verksamheter
Förslag till beslut

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 566/625

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 74 (98)

Sammanfattande analys
Kungsholmens dagliga verksamhet vänder sig till personer som har insatser enligt LSS, lagen
om stöd och service. Enhetens uppdrag är att erbjuda meningsfull daglig verksamhet som
bidrar till att stärka den enskildes förmågor mot ökad självständighet och delaktighet i
samhället.
Enheten arbetar strukturerat med individuellt utformade insatser samt att skapa en meningsfull
verksamhet för den enskilde utifrån biståndshandläggarnas beställningar och den enskildes
önskemål.
Enheten arbetar med styrning och uppföljning av verksamheten där resultat från
verksamhetsuppföljning och brukarundersökningen ligger till grund för det fortsatta
utvecklingsarbetet och prioriteringar som enheten gör.
Under 2014 fokuserade enheten på frågor kring brukarnas delaktighet och inflytande samt att
få rätt stöd. Resultatet i brukarenkäten visade en höjning i samtliga frågeområden som
handlar om att kunna vara med och bestämma. Enkäten visade även en höjning beträffande att
få det stöd jag behöver från 89% till 96%. Samtliga team arbetade med att ta fram arbetssätt
som var anpassade efter de unika brukarna och de lokala förutsättningarna.
Enheten har under verksamhetsåret inlett ett samarbete med lärgården i syfte att höja
medarbetarnas kompetens inom tydliggörande pedagogik.
Ett prioriterat område under 2014 var att tydliggöra uppdragen mellan personal och personliga
assistenter. Det har gjorts genom bland annat nya rutiner som avser introduktion samt ett
förtydligande av mandat i uppföljningssamtal med brukare och eller företrädare.
En förändring som skett under året handlar om individuppföljningen på beställarsidan. För
daglig verksamhets del har det inneburit att beställningarna tydliggör målet med insatserna
som ges. För att möta den förändringen har enheten anställt en kvalitetssamordnare som ett
stöd till medarbetarna, samt att rutiner för dokumentationen har skrivits om.
Enheten har ett fortsatt efterfråga på daglig verksamhet som är anpassad för personer med
omfattande funktionsnedsättning. På grund av för trånga lokaler har enheten inte kunnat ta
emot några nya brukare ur denna målgrupp.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

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

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt
ekologiska alternativ (konteras på 6442)

2012-04-25

2014-12-31

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Nämndmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt
brandskyddsarbete)

2014-01-01

2014-12-31

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Åtagande: Enheten upplevs som en trygg och säker verksamhet.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten har rutiner som syftar till en trygg och säker verksamhet.
Enhetens medarbetare har kunskaper som bidrar till en trygg och säker verksamhet
Analys

Enhetens Kris- och säkerhetsplan har uppdaterats på APT under året. Medarbetarna på en av
verksamheterna har blivit skuggade av en ergonom från företagshälsan. Vid ett tillfälle hade
ergonomen en workshop med medarbetarna för att identifiera risker i arbetet och arbeta fram
åtgärder.
Enheten har även köpt in ställ för att de viktigaste rutinerna ska vara lättillgängliga för alla
medarbetare.
På frågan "jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet" har enheten ett 100 % resultat i
brukarenkäten
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KF:s inriktningsmål:

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

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Nämndmål:
Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhällslivet (social omsorg, barn och ungdom)
Åtagande:
Brukare har inflytande och är delaktiga i sin dagliga verksamhet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ökad andel brukare som upplever att de kan påverka sin dagliga verksamhet
Analys

Enheten har under året låtit teamen utveckla arbetssätt för inflytande och delaktighet som är
anpassade efter de egna förutsättningarna och de unika brukarna vilket har lett till goda
resultat.
Enligt brukarenkäten har 96 % av brukarna ansett att de själva är med och planerar sin dagliga
verksamhet jämfört med 67% 2013.
96% anser att de kan vara med och bestämma vad de ska göra på sin dagliga verksamhet
jämfört med 69% 2013.
91% anser att de kan säga till personalen om jag tycker något är fel jämfört med 81% 2013.
100% upplever att personalen lyssnar på mig, jämfört med 93% 2013.
I samtliga frågor som rör att vara med bestämma har enheten fått resultat som ligger långt
över stadens.
Åtagande:
Brukare på Kungsholmens dagliga verksamhet får rätt stöd
Uppfylls helt
Analys

Enheten har haft en utbildningsinsats i tydliggörande pedagogik för flera av teamen under året
i syfte att ge ett så rätt stöd till brukarna som möjligt.
Teamen har arbetat fram arbetssätt som är anpassade efter de unika brukarna.
Enheten har rutiner som involverar brukarnas upplevelser och åsikter om det stöd de vill ha.
I oktober anställdes en ny medarbetare som ansvarar för metodutveckling inom enheten.
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I brukarenkäten har 96% svarat att jag får det stöd jag behöver jämfört med 89% år 2013.
91% har svarat att personalen frågar hur de kan stödja mig jämfört med 79% 2013.

Indikator
Andel brukare som upplever att de kan
vara med och bestämma vad de ska
göra

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

96

66

67

KF:s
årsmål

Period
2014

Analys
Enheten har under året arbetat med teamanpassade arbetssätt för att utveckla brukarnas möjligheter av att
vara med och bestämma vad de ska göra på sin dagliga verksamhet. Det arbetet har givit resultat. Årsmålet på
67% uppgick till 96% i brukarenkäten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Indikator
Aktivt Medskapandeindex

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

73

72

73

80

2014

Analys
Teamen upprättade handlingsplaner utifrån vad de själva bedömde som angeläget att arbeta vidare med.
Team Stadshagen valde att arbeta vidare med sitt förändringsarbete, på Västerbroplan låg fokus på att
underlätta samarbete och kommunikation genom gemensamma husmöten och på Rosenlund valde teamet att
arbeta med att förfina logistiken för att undvika stress. För ett mer långsiktigt arbete kring aktivt
medarbetarskap har form och innehåll på APT börjat diskuteras.
Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

36 %

35 %

36 %

80 %

2014

Analys
Enheten arbetar för att förtydliga vilket ansvar och uppgifter som ligger på medarbetarna och för att på sikt nå
upp till KF:s mål. En erfarenhet som enheten dragit är att uppföljning av uppdraget behöver ske på individnivå
på ett tydligare sätt.
Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

85 %

79 %

80 %

92 %

2014

Analys
Enheten har arbetat med att förtydliga stödpersonskapet och medarbetaransvaret för samtliga medarbetare i
syfte att alla ska veta vad som förväntas av dem.
Sjukfrånvaro

4,9 %

5,4 %

4,4 %

4,4 %

VB
2014

Analys
Enheten har ett haft ett samarbete med förvaltningen HR avdelning i de fall det förekommit längre
sjukskrivningar. Enheten har även samarbetat med företagshälsan avseende ergonomi för att minska
belastningsskador. Enheten har deltagit i en stegtävling för att uppmuntra rörelse och friskvård.
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Nämndmål:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Indikator
Alla enheter följer månadsvis upp
förteckning över utbetalda löner (tas ur
Infoview LIS) och attesterar den.

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

100

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100

2014

Åtagande:
Kungsholmens dagliga verksamhet är en medskapande enhet.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att AMI och TQI höjs
Analys

AMI har höjts från 72 till 73. Enheten har valt att inte göra någon TQI mätning under året,
utan istället ha fokus på stadens medarbetarenkät.
Enheten har haft medarbetarsamtal med stöd av Aprinovas underlag. Visuell dialog har
använts på APT där det har varit angeläget att få fram allas olika perspektiv.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Kungsholmens dagliga verksamhet har en budget i balans
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Budget i balans
Analys
Intäkter

-22 810

Löner

14 937

Övriga kostnader

6 491

Netto

-1 382
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Enheten har använt sig av sitt verktyg för att se balansen mellan intäkterna för brukarna och
utgifterna för personal i varje team.
Enheten har använt sig av sina rutiner för inköp och en ekonomisk medvetenhet hos
medarbetarna,

Övrigt
Enheten har fortsatt sitt deltagande i Forum Carpe, en kommungemensam funktion för
verksamhets- och yrkesutveckling. Representanter från enhetens mediagrupp medverkade
bland annat på Carpes dag om daglig verksamhet genom att berätta om sitt arbete kring
demokrati och delaktighet.
Enheten har under året tagit emot tre omsorgsvärdar och två ungdomsanställda och ett antal
praktikanter.
Enheten har förbättrat sina rutiner kring avvikelser.

Synpunkter och klagomål
Enheten har under året tagit emot ett klagomål beträffande kvalitet. Klagomålet handlade om
att en företrädare upplevde sig ha blivit utlovad ett annat innehåll än vad som sedan blev.
Åtgärden handlade om att teamet blev tydligare med att beskriva vad som kan erbjudas utfrån
handläggarens beställning och enhetens förutsättningar.
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Handläggare
Sergio Levia
Telefon: 08- 508 08 10329

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2014 för
Försörjningsstödsenheten
Förslag till beslut
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Sammanfattande analys
Försörjningsstödsenheten redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor för 2014. Överskottet
beror delvis på minskat antal ärenden samt lägre personalomkostnader på grund av vakanta
tjänster i väntan på rekrytering.
Enheten handlägger ärenden för stadsdelsnämnderna Norrmalm och Kungsholmen utöver
Östermalm. Arbetslösheten är fortfarande relativt låg i stadsdelsområdena, ca 2 % och
ca 0,5 % uppbär försörjningsstöd i förhållande till befolkningen.
Under perioden januari – december 2014 minskade det totala antalet hushåll för alla tre
stadsdelsnämnder med 43, från 616 till 573 hushåll, i förhållande till samma period 2013.
Antalet biståndstagare och kostnader minskade hos samtliga stadsdelar och det har visat sig i
ett prognostiserat överskott i alla tre stadsdelar.
Antalet biståndstagare/hushåll och minskning av försörjningsstödskostnader innebar att
enheten klarade av samtliga uppsatta mål trots en relativt stor personalomsättning under året.
De som ansöker om försörjningsstöd är många gånger personer som bedöms stå långt ifrån
arbetsmarknaden. Målgruppen ser i princip ut som under de tre senaste åren, d.v.s. 1/3 är unga
vuxna i ålder 18 - 25 år och mer än hälften av samtliga sökande har socialmedicinska
arbetshinder med en komplex problematik i form av fysisk- eller psykisk ohälsa eller
diagnostiserad sjukdom, kognitiva funktionsnedsättningar eller med en tidigare eller pågående
missbruksproblematik. Dessa personer blir kvar som bidragstagare över lång tid, vilket i hög
grad inverkar så att kostnaderna för försörjningsstöd inte minskar i önskad takt. Det handlar
också om personer som inte längre erhåller ersättningar från samhällets övriga
försäkringssystem.
Socialsekreterarna arbetar med ge stöd och motivation till den enskilde att själv hitta vägar till
egen försörjning. Samarbetar internt och externt kring klientens behov av olika
insatser.Socialsekreternas arbetsroll har de senaste åren blivit mera av att motivera och stödja
den sökande att kontakta andra aktörer framförallt insatser inom landstingets och i psykiatrins
regi. Individuell planering, uppföljningssamtal och trepartsaamtal är mycket viktiga inslag i
processen. Det har resulterat i 711 avslutade hushåll under året varav 181 avslutades till
arbete, 53 till sjukersättning/aktivitetsersättning, 36 till studier, 86 flyttat från stadsdelen, 90
var engångsansökan och 174 av okänt avslutsorsak.
Bidragshandläggarna gör alltid kontinuerliga kontroller av inlämnade uppgifter och genom att
kräva in och kontrollera underlag som är nödvändiga för att fatta rätt beslut i ärenden.
Bidragshandläggarna informerar omgående socialsekreterarna om de upptäcker felaktigheter i
ansökningar som kräver vidare utredningar inför beslut. De ger också avslag på ansökningar
som inte uppfyller de krav som ställs i samband med försörjningsstödsansökan.
Under november månaden var det 559 aktuella bidragstagare på enheten. Av dessa hade 249
personer arbetslöshet som försörjningshinder, 164 social-medicinska och 119 sjukskrivna med
läkarintyg.
Mottagningsgruppen har under 2014 tagit svarat emot mer än 3000 samtal. Av dessa har 903
bokats in som nya ärenden på enheten efter grundutredningen, varav några inte fullföljer sin
ansökan av olika skäl, 539 aktualiserades under året. Utöver telefonintervjuer tar
mottagningsgruppen hand om varierande frågeställningar via telefon allt från bostadsfrågor
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till kommuntillhörighet vilket innebär en hel del kontakter med andra stadsdelar/kommuner,
Socialstyrelsen och Juridiska avdelning på SLK bl. a. I uppdraget ingår även hembesök vid
andrahands och inneboende kontrakt.
Enhetens arbetslivsinriktade rehabilitering, AR-teamet, har idag kapacitet att arbeta med 48
årsplatser. Under 2014 har 70 personer varit aktuella. Av dessa har 23 personer gått till
egen/annan försörjning, vilket motsvarar 32,9 %. Årsmålet är 25 %.
Personalomsättning och sjukdomar har gjort att arbetsbelastningen varit hög trots minskning
av antal ärenden. Under 2014 har 6 socialsekreterare och 2 bidragshandläggare slutat samt 2
socialsekreterare och 1 bidragshandläggare gått på föräldraledighet. Detta har medfört en
ökad arbetsbelastning för personalen som varit kvar, både under rekryteringstiden och under
introduktionen av de nya medarbetarna.

Administrativa uppgifter
Försörjningsstödsenheten
Enhetschef Sergio Leiva, tel 08-508 10 329, sergio.leiva@stockholm.se
Biträdande enhetschef Irene Lundberg, tel 08-508 10 327
Box 24156, Karlavägen 104 , plan 6, 104 51 Stockholm
Antal anställda: 30

Organisations- och ledningsstruktur
På enheten arbetar totalt 30 medarbetare fördelat på 1 verksamhetsansvarig enhetschef, 1
biträdande enhetschef, 2.25 administrativa assistenter, 15 socialsekreterare, 1 FUT/BOutredare, 6 bidragshandläggare och 4 arbetskonsulenter. Ärendena handläggs från Östermalms
stadsdelsnämnd och omfattar försörjningsstödsärenden för Kungsholmens, Norrmalms och
Östermalms stadsdelsnämnder.
Personalomsättning har det gjort att arbetsbelastningen tidvis har varit mycket hög trots en
minskning i antalet ärenden. Under 2014 har 6 socialsekreterare och 2 bidragshandläggare
slutat, vidare har 2 socialsekreterare och 1 bidragshandläggare gått på föräldraledighet. Detta
har inneburit en ökad arbetsbelastning för personal som varit kvar både under
rekryteringstiden och introduktionen av nya medarbetare.
En grundförutsättning för att minska kostnaderna för försörjningsstöd är en bibehållen
personalstyrka. En väl avvägd personalstyrka ger utrymme för ett mer intensivt arbete med
personer som är i behov av extra stöd för att uppnå egen försörjning, klara av
personalomsättning samt motverka felaktiga utbetalningar.

Brukare/Kunder/Klienter
De flesta som ansöker om försörjningsstöd är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Många av dem är personer med socialmedicinska arbetshinder. Dessa blir kvar som
bidragstagare över lång tid och socialtjänstens egna insatser är inte tillräckliga för att påverka
att antalet inte minskar i önskvärd utsträckning.
En stor del av de ärenden som aktualiseras idag uppvisar samma komplexa problematik som
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tidigare i form av fysisk- eller psykisk ohälsa, kognitiva funktionsnedsättningar, socialmedicinsk problematik eller tidigare missbruksproblematik. Som en följd av sin problematik
lever de ofta socialt isolerade, har svårigheter att upprätta viktiga kontakter och saknar
vardagsstruktur.
Övervägande del av ärendena är ensamstående hushåll utan barn som inte har rätt till andra
ersättningar som t.ex. bostadsbidrag eller barnbidrag. De har dessutom högre hyror än
genomsnittet i staden vilket också påverkar medelbidraget. Detta gäller även andrahands- och
inneboendehyror.
Intensivstöd/boende är en insats som syftar till att undvika och förkorta dyra
boendeplaceringar och en handläggare arbetar halvtid med insatsen. Handläggaren arbetar
även med FUT-utredningar på den andra hälften. Brukare med behov av extra stöd får hjälp
att hitta mer långsiktiga lösningar för sin bostadsproblematik. Situationen på
bostadsmarknaden har blivit svårare som en konsekvens av rådande bostadsbrist. Personer
som har blivit bostadslösa har större svårigheter än andra att få hyra en lägenhet, även i andra
hand eller inneboende. Krav på förskottshyror och/eller fasta inkomster försvårar
möjligheterna för bidragstagarna. Insatsen går ut på att motivera dessa personer att söka alla
tänkbara möjligheter att få ett bostadskontrakt, även utanför staden. Den processen tar tid och
socialtjänsten möter många gånger starkt motstånd ifrån den bostadslöse när det kravet ställs.
Insatsen har under 2014 avslutat fem ärenden till annat boende än tillfälliga
vandrarhemslösningar och 2 ärenden återremitterats till handläggaren pga en komplex
problematik hos individerna som inte gör det möjligt att söka bostad just nu. Fyra pågående
ärenden och ytterligare fyra personer står på kö.
Felaktiga utbetalningar, målet med FUT-arbete är att utreda misstänkta felaktiga
utbetalningar och förebygga felaktigheter i handläggning av ekonomiskt bistånd. En
handläggare arbetar halvtid med att utveckla rutiner för att stävja och utreda felaktiga
utbetalningar för de tre stadsdelarna. Under april 2014 anställdes en ny utredare i tjänsten
sedan den tidigare slutat i februari. I april fanns det 55 stycken utredningar i kö. 26
utredningar avslutades pga det rörde sig om egna felaktigheter och 10 hade preskriptionstiden
gått ut. Idag är 21 ärenden aktuella för utredning och 17 väntar på att utredas. I dag är det 14
återkravsärenden aktuella (Kungsholmen 5, Norrmalm 6 och Östermalm 3), av dessa är det 2
som återbetalar (Kungsholmen 1 och Norrmalm 1) och 2 är ärenden hos
Kronofogdemyndigheten (Kungsholmen 1 och Östermalm 1). Handläggaren arbetar även med
att stödja klienter som är bostadslösa eller riskerar att bli bostadslösa på den andra hälften.
Feriearbete, enheten erbjuder feriearbete för 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 unga människor en
inblick i arbetslivet. På Kungsholmen erbjöds 60 platser, Norrmalm 110 och på Östermalm 60
platser.
Offentligt skyddad anställning, OSA är en arbetsmarknadsåtgärd där Arbetsförmedlingen
(AF) tillsammans med stadsdelsförvaltningarna erbjuder personer med nedsatt arbetsförmåga
en tidsbegränsad anställning. Personerna som kan bli aktuella har i de flesta fall ett långvarigt
beroende av försörjningsstöd som i hög grad inverkar på möjligheten att etablera sig på den
ordinarie arbetsmarknaden.
Syftet med OSA är att ge dessa personer en möjlighet till en visstidsanställning med det
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långsiktiga målet att gå vidare till annan anställningsform på den ordinarie arbetsmarknaden.
För närvarande har stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm ett avtal med AF
om 40 platser fördelade med 13 på Kungsholmen, 15 på Norrmalm och 12 på Östermalm.
Under 2014 har 48 personer tagit del av insatsen (Kungsholmen 16, Norrmalm 19 och
Östermalm 13). Av dessa har 6 personer gått vidare till lönebidragsanställningar
(Kungsholmen 2 och Norrmalm 4). Utöver det har 3 stycken flyttat till annan stadsdel, 3 har
slutat på egen begäran och 1 har gått i pension. Det har inneburit att fler personer har kunnat
ta del av OSA anställning för att försöka etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden.
OSA handläggs av en arbetskonsulent på heltid.
Medicinskt expertstöd - Socialsekreterarna har tillgång till medicinskt expertstöd
(förtroendeläkare) för bedömning av läkarintyg för sjukskrivning. Arbetet kommer att
fortsätta under 2015.

Chef- och ledarskap
Chefernas ansvar är att förmedla verksamhetens mål och åtaganden och att resultat uppnås.
Cheferna har också ansvar för att skapa förutsättningar till delaktighet och ansvarstagande för
medarbetarna och inspirera till lärande, kreativitet och utveckling.

Medarbetare
Medarbetarna är delaktiga i enhetens arbete, med verksamhetsplanering och
verksamhetsutveckling. Alla viktiga verksamhets- och arbetsmiljöfrågor diskutaras på
enhetsmöten/APT. Medarbetarnas eget engagemang för att skapa trevnad på arbetsplatsen
tillsammans med chefens lyhördhet är en förutsättning. Vid medarbetarsamtalen är cheferna
extra lyhörda för vad som förs fram individuellt.

Värdegrund
Socialtjänstavdelningens arbete ska präglas av alla människors lika värde. Tilltro till
individens egen kraft och förmåga att påverka sin situation ska genomsyra verksamheten.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

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

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande
Indikator
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Periodens
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Indikator

Periodens
utfall

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

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

0 st

1600 st

0 st

Period
VB
2014

Analys
På grund av försörjningstödsenhetens typ av verksamhet har bedömningen gjorts att den inte passar för
personer som själva uppbär försörjningsstöd
Andel barn som lever i familjer som är
beroende av ekonomiskt bistånd

0,5 %

0,45 %

0,5 %

4,0 %

VB
2014

0,36 %

0,38 %

0,4 %

2,0 %

VB
2014

0,24 %

0,26 %

0,3 %

1,2 %

VB
2014

Analys
Kungsholmen: 0,5
Norrmalm:0,5
Östermalm: 0,5
Andel personer beroende av
ekonomiskt bistånd i förhållande till
befolkningen
Analys
Försörjningsstödsenheten
Kungsholmen: 0,36
Norrmalm: 0,36
Östermalm: 0,35
Andel vuxna som har ett långvarigt
beroende av ekonomiskt bistånd
jämfört med samtliga vuxna invånare
Analys
Kungsholmen: 0,22
Norrmalm: 0,25
Östermalm: 0,25

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2014-01-01

2014-12-31

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Analys
Samverkan har skett regelbundet under året.
Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att
identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av
arbetet.

Nämndmål:
Individen klarar sin egen försörjning.
Beskrivning

De personer som söker försörjningsstöd får stöd för att öka möjligheten att bli
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självförsörjande. Fokus är att bedömningen så långt som möjligt ska vila på evidensbaserade
instrument vid både nybesök och vid långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Under 2014
implementerar enheten, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och
socialförvaltningen ett stadsgemensamt bedömningsinstrument, för personer som söker
ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sätt bedöma vilka insatser som leder
till självförsörjning. Den enskilde individen är delaktig och beskriver själv sina problem och
hjälpbehov i möjligaste mån. Alla som erhåller försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet och som är
arbetsföra hänvisas omgående till Jobbtorg.
För personer med beroende- och eller socialmedicinsk problematik och som står långt från
den reguljära arbetsmarknaden ska samarbetet och samordningen av insatser med andra
berörda parter fortsätta som hittills. Samverkansparterna är i huvudsak Försäkringskassan,
AF-rehab, Jobbtorg Resurs och andra enheter inom berörda förvaltningar.
Arbetslösa ungdomar är en prioriterad grupp. Två socialsekreterare arbetar aktivt med att
stödja och motivera ungdomarna.
Förväntat resultat

Antal hushåll i behov av försörjningsstöd minskar i förhållande till 2013 års resultat.
Indikator
Andel personer med socialmedicinska
rehabiliteringsskäl som går till egen
eller annan försörjning efter insatser i
förvaltningens verksamhet.

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

32,86 %

34,67 %

25 %

KF:s
årsmål

Period
VB
2014

Åtagande:
Antal hushåll beroende av försörjningsstöd minskar jämfört med 2013.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Antal hushåll beroende av försörjningsstöd minskar i förhållande till 2013 års resultat.
Analys

Antalet hushåll i snitt för perioden januari – december 2014 har minskat med 43 hushåll i
förhållande till samma period 2013. Från 616 till 573 hushåll. Antalet biståndstagare
minskade hos samtliga stadsdelar.
Kungsholmen
Antalet hushåll har minskat i snitt med 22 hushåll i förhållande till samma period 2013.
Snittet januari – december 2013 var det 207 hushåll. Snittet samman period 2014 var 185
aktuella hushåll.
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Under 2014 avslutades 245 hushåll varav 72 till arbete, 26 till
sjukersättning/aktivitetsersättning, 6 till studier, 27 flyttat från stadsdelen, 33 var
engångsansökan och 55 av okänt avslutsorsak.
Under november månad var antalet aktuella bidragstagare 189, varav 84 pga. arbetslöshet, 61
med social-medicinska arbetshinder och 27 bidragstagare var sjukskrivna med läkarintyg.
Norrmalm
Antalet hushåll har minskat i snitt med 18 hushåll i förhållande till samma period 2013.
Snittet januari – december 2013 var 215 hushåll. Snittet samma period 2014 var 197 aktuella
hushåll.
Under 2014 avslutades 239 hushåll varav 62 till arbete, 17 till
sjukersättning/aktivitetsersättning, 12 till studier, 26 flyttat från stadsdelen, 36 var
engångsansökan och 53 av okänt avslutsorsak.
Under november var antalet aktuella bidragstagare 197 st, varav 75 hade arbetslöshet som
försörjningshinder, 49 social-medicinska arbetshinder och 50 var sjukskrivna med läkarintyg.
Östermalm
Antalet hushåll har minskat i snitt med 7 hushåll i förhållande till samma period 2013. Snittet
januari – december 2013 var 198 hushåll och snittet samma period 2014 var 191 aktuella
hushåll.
Under 2014 avslutades 227 hushåll varav 47 till arbete, 10 till
sjukersättning/aktivitetsersättning, 18 till studier, 33 flyttat från stadsdelen, 21 var
engångsansökan och 66 av okänt avslutsorsak.
Under november månad var antalet aktuella bidragstagare 184 st. varav 70 hade arbetslöshet
som försörjningshinder, 54 social-medicinska arbetshinder och 42 var sjukskrivna md
läkarintyg.
Åtagande:
Antalet bidragshushåll med socialmedicinska- och rehabiliteringsskäl som
bidragsgrund minskar.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Antalet bidragshushåll med socialmedicinska- och rehabiliteringsskäl som bidragsgrund ska
minska.
Analys

Arbetsmarknad- och rehabilitering
Under 2014 har 70 personer deltagit i verksamheten. Av dessa har 24 personer avslutats, 23
har gått till egen försörjning och 1 flyttade från stadsdelen. Den sammanlagda bidragstiden för
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de avslutade ärendena är totalt 1358 månader (59 månader i snitt), en kostnad på ca 10,8
mnkr. Den sammanlagda tiden i AR-Teamet för de avslutade ärendena var 483 månader (20
månader i snitt).
Antal personer avslutade till egen försörjning var 23 st, 32,9 %. Årsmålet är 25 %.
Antal deltagare per stadsdel:
Kungsholmen:23
Norrmalm 31
Östermalm 16
Sammanlagt:70
Antal och andel deltagare till egen annan försörjning i förhållande till antal deltagare
Kungsholmen: 6 (26,1 %)
Norrmalm: 11 (53,5 %)
Östermalm: 6 (37,5 %)
Sammanlagt: 23 (32,9 %)
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Nämndmål:
En hållbar livsmiljö värnas och utvecklas på Östermalm
Beskrivning

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna
verksamheter och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Stadens
miljöprogram ger vägledning.
Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan, ökad klimatanpassning och fler grönskande utomhusmiljöer.
Indikator
Andel anställda som går eller cyklar till
arbetet

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

20 %

20 %

5%

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna ska gå igenom miljöplanen och rapportera
avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse

2013-01-01

2014-12-31
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Åtagande:
Försörjningsstödsenheten verkar för en miljöeffektiv arbetsplats.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

En miljöeffektivare arbetsplats.
Analys

Inom enheten finns ett miljöombud med uppdraget att bevaka miljöarbetet som i huvudsak
handlar om att bevaka pappers- och elförbrukningen. Vid hembesök används alltid
kommunala färdmedel eller cykel.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2014-01-01

2014-12-31

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

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Våld, alkohol- och drogbruk motverkas,
Beskrivning

Stadsdelsområdet ska upplevas tryggt av boende, brukare, personal och andra som vistas i
området. Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för ett tryggt område. Stadens riktlinjer
för brottsförebyggande arbete och Stockholms Tobaks, Alkohol- och Narkotikapolitiska
program är vägledande. Resultat i trygghetsmätning och Stockholmsenkäten följs upp.
Allmänhetens kunskap om nedskräpade och otrygga platser är viktig att ta till vara på när
stadsdelens skötselinsatser av parker och parkstråk planeras.
Förväntat resultat

En fortsatt minskning av ungas alkohol- och drogkonsumtion. Boende och besökare på
Östermalm känner sig trygga.
Åtagande:
Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas.
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Minska konsekvenserna av våld, alkohol- och drogbruk.
Analys

Vid misstanke om våld, alkohol- och missbruk finns rutiner för samverkan både inom
avdelningen och med externa aktörer. Samarbetet har fungerat väl. Inom enheten finns
specialkunskaper kring våld i nära relationer.
KF:s inriktningsmål:

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

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Indikator

Periodens
utfall

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

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

0%

20 %

2014

33 %

Analys
7 av 21 lägenheter. Uppgiften avser hela avdelningen.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna
implementera stadens hemlöshetsstrategi.

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1. Förebyggande arbete prioriteras
Beskrivning

Olika insatser sker så tidigt som möjligt för att undvika behov av vård, rehabilitering och stora
ingrepp i den enskildes liv. Exempelvis erbjuds dagsutflykter för äldre under hela året i
förebyggande syfte. Det lokala brottsförebyggande rådet samordnar i medverkan av polisen
arbetet för att stoppa våld och övergrepp mot äldre, samt även samordna det drog- och
brottsförebyggande arbetet bland ungdomar. Förebyggande arbete för barn och
ungdomar prioriteras. Stödprogram erbjuds barn, unga och föräldrar. En ungdomsmottagning
finns för unga 12 - 22 år. Samarbete mellan skola och socialtjänst på lokal nivå
uppmärksammas särskilt. Stadsdelsförvaltningen skapar meningsfull sysselsättning för barn
och ungdomar under ledigheter från skolan, genom bl a feriearbeten och kollo. Vidare finns
öppna träffpunkter för äldre och för personer med psykisk ohälsa. Personligt ombud finns,
liksom anhörigkonsulent. Hemlöshet motverkas, förvaltningen och bostadsbolag samarbetar
för att förebygga vräkningar. Familjer med osäkra boendeförhållanden prioriteras.
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Förväntat resultat

Förutsättningar ges för ett så självständigt liv som möjligt. Trygghet för alla boende i
stadsdelsområdet där utsatthet ska motverkas. Färre individer som under sin uppväxt riskerar
en ogynnsam utveckling. Minskat våld inom familjer, minskad kriminalitet. Mindre alkoholoch drogbruk.
Åtagande:
Förebyggande arbete prioriteras
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Antalet vräkningar minskar.
Analys

Inom försörjningsstödsenheten riktas det förebyggande arbetet till att förhindra vräkningar
och hemlöshet. I aktuella ärenden ska alltid kvitto på betald hyra och el redovisas, innan
ekonomiskt bistånd kan beviljas. När enheten får kännedom om att personer som är aktuella
på enheten har betalningsanmärkningar avseende hyra kontaktas den enskilde omgående av
respektive handläggare i syfte att förhindra vräkning. Om den enskilde inte är aktuell
kontaktas den enskilde via brev där han eller hon informeras om att stöd finns att få inom
enheten för att om möjligt förhindra vräkning.
Nämndmål:
2. Personalen har grundläggande yrkesutbildning
Beskrivning

All personal ska ha grundutbildning inom sitt specialområde och kontinuerligt erbjudas
kompetensutveckling (utbildning, handledning). Andelen tillsvidareanställd vård- och
omsorgspersonal med grundutbildning ska öka. Äldreomsorgens personal erbjuds
grundutbildning och vidareutbildning i framför allt demens. Genom validering av personal
med lång praktisk erfarenhet kan behovet av kompletterande utbildningsinsatser kartläggas
och åtgärdas. Personal inom hemtjänsten prioriteras. Inom socialtjänstavdelningen har all
personal adekvat grundutbildning.
Förväntat resultat

Professionalitet och god kvalitet i verksamheterna. Få klagomål. Ökad andel personal har
grundläggande yrkesutbildning.
Åtagande:
All personal har adekvat utbildning utifrån arbetsuppgifternas karaktär.
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

All personal har adekvat utbildning.
Analys

Samtliga medarbetare har adekvat utbildning för arbetsuppgifterna. Det har under lång tid
varit svårt att rekrytera socialsekreterare med erfarenhet av uppdraget.
Nämndmål:
3. Stadsdelsnämndens omsorgsverksamheter har hög kvalitet, är tillgängliga
och präglas av trygghet, värdighet och delaktighet
Beskrivning

Stadsdelsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga och präglas av ett bra bemötande.
Kvaliteten i myndighetsutövning säkras bland annat genom användning av beprövade och
evidensbaserade utredningsmodeller och metoder samt genom en konskvent uppföljning. Som
ett led i att öka brukarinflytandet ska samarbetet med frivilligorganisationer stärkas liksom
deras delaktighet i drift och utveckling av verksamheterna. Brukarnas synpunkter på
omsorgsverksamheterna tas till vara och ses som en del i kvalitetsarbetet. Det förebyggande
arbetet utvecklas.
Förväntat resultat

Kvaliteten inom omsorgsverksamheterna höjs. Personer upplever att de är delaktiga i
insatsens utformning och utförande. Tillgängligheten i verksamheterna är hög och den
enskilde känner sig trygg.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden, och
vikten av ett bra bemötande, för personer med olika typer av
funktionsnedsättningar. Genomföra
kompetensutveckling/insatser som klargör konsekvenser av
olika typer av funktionsnedsättningar samt insiktsutbildningar
för beslutsfattare och personal

2012-01-01

2015-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Försörjningsstödsenheten bemöter alla klienter med respekt.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nöjda klienter.
Analys

Ett professionellt bemötande av samtliga klienter, oberoende av nationalitet, religion eller
sexuell läggning är grundläggande i enhetens värdegrund. Att så sker följs upp regelbundet i
samband med enhetsmöten och planeringsdagar samt via klagomålshanteringen
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Nämndmål:
5. Hemlöshet motverkas
Beskrivning

Förvaltningen har väl genomarbetade rutiner för samarbetet kring personer/familjer som
riskerar att bli vräkta. Dels interna rutiner, dels rutiner kring kontaken med fastighetsbolag
och Kronofogdemyndigheten. Socialtjänstavdelningen arbetar mycket aktivt för att hitta eget
boende åt hemlösa och förebyggande för personer/familjer som riskerar att bli vräkta. Insatsen
boendestöd minimerar risken för vräkning.
Förväntat resultat

Antalet vräkningar minskar och fler hemlösa får ordnad bostad.
Åtagande:
Hemlöshet ska motverkas
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Färre vräkningar.
Analys

Åtagandet uppfylls så till vida att enheten arbetar mycket aktivt för att motverka vräkningar
och hemlöshet. En socialsekreterare har specifikt i uppdrag att hitta lösningar till personer
med boendeproblematik. En tendens är att fler ärenden än tidigare rör personer över 65 år som
riskerar att förlora sin bostad.
Nämndmål:
7. Personer som utsätts för våld i nära relationer får stöd
Beskrivning

Relationsvåldsärenden handläggs och följs upp i enlighet med stadens handlingsplan för
kvinnofrid och förvaltningens interna rutiner.
Förväntat resultat

Personer som har utsatts för relationsvåld upplever att de får stöd och att skyddat boende
erbjuds när så krävs.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2014-01-01

2014-12-31
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Åtagande:
Stöd utifrån behov erbjuds
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Rätt stöd erbjuds
Analys

Enheten har personal som ingår i nämndens särskilda resursgrupp som arbetar med våld i nära
relationer.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
8. Barnperspektivet beaktas i utredningar och insatser
Beskrivning

I samband med utredning beaktas barnperspektivet. Socialtjänstavdelningen använder sig av
strukturerade utredningsmodeller där frågor kring eventuella barn ställs. I enlighet med
förvaltningens rutin informeras alltid familjeenheten när risk finns för att barn kan fara illa.
Förväntat resultat

Barn och unga uppmärksammas i alla utredningar.
Åtagande:
Barnperspektivet beaktas vid beslut
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn får inte fara illa.
Analys

I hushåll med minderåriga barn tas alltid särskild hänsyn till på vilket sätt ett beslut påverkar
barnen.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Indikator
Antal ungdomar som fått sommarjobb i
stadens regi

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

230 st

225 st

230 st

5100

2014

7,6 %

5,7 %

5%

4,4 %

VB
2014

Analys
Kungsholmen: 60
Norrmalm:110
Östermalm: 60
Sjukfrånvaro

Analys
Ökningen av beror på två medarbetare är långtidssjukskrivna. Beslut från Försäkringskassan inväntas för
sjukersättning. Korttidssjukfrånvaron har minskat på enheten.

Nämndmål:
Stadsdelsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare
Beskrivning

Alla chefer med personalansvar ska arbeta med förebyggande insatser och för personalens
delaktighet och trivsel. Förvaltningens friskvårdspolicy ska vara välkänd av medarbetarna.
Förvaltningens enheter ska aktivt samarbeta med personalenhet, företagshälsovård,
försäkringskassa och fackliga organisationer. Cheferna ska ha aktiv kontakt vid nya sjukfall
och vara väl förtrogna med och arbeta i enlighet med stadens rehabiliteringsprocess.
Enheterna ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. Varje arbetsplats ska
ha skriftliga och väl kända rutiner vid sjukdom.
Förväntat resultat

Resultatet skall vara att personalen känner sig motiverad och delaktig, att sjukfrånvaron är låg
och att förvaltningen kan rekrytera nödvändig kompetens.
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

Svarsfrekvens i medarbetarenkät för
Östermalms stadsdelsförvaltning

83,1 %

84,99 %

85 %

2014

Svarsfrekvens i medarbetarenkät för
Östermalms stadsdelsförvaltning

100 %

85,71 %

87 %

2014

Indikator

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av
medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för

2013-01-01

2014-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Erbjuda praktikplatser för personer med funktionsnedsättning
från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika
arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för
praktikanter med funktionsnedsättning.

2012-01-01

2014-12-31

Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt
som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare
med olika typer av funktionsnedsättning.

2012-01-01

2014-12-31

Alla medarbetare är delaktiga i utformningen av enhetens
verksamhetsplan samt i att granska och följa upp det som
sker i verksamheten.

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

identifierade förbättringsområden.

Åtagande:
Arbeta aktivt med personal som är sjukskriven
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Minskat antal sjukskrivningar.
Analys

Förvaltningens rutiner avseende sjukskriven personal följs.
Åtagande:
Verka för att medarbetarna upplever att de har en meningsfull arbetssituation.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Medarbetare som trivs och upplever att de har en meningsfull arbetssituation.
Analys

Arbetsmiljön upplevs som god enligt årets medarbetarenkät, vilket kan ses som ett resultat av
medarbetarnas och ledningens engagemang.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Alla chefer och medarbetare tar ansvar och vidtar åtgärder för att få budget i
balans vid befarat överskridande.
Beskrivning

Genom att både chefer och medarbetare är delaktiga i planering och uppföljning säkerställs en
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tydlig och kreativ styrning av verksamhet och ekonomi. Personal uppmuntras till att finna
kostnadseffektiva lösningar.
Förväntat resultat

Budget i balans på alla enheter
Åtagande:
Personal med kostnadsansvar vidtar åtgärder för att få budget i balans vid befarat
överskridande.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Budget i balans.
Analys

Enhetens personal har löpande under året fått återkopplat hur den ekonomiska situationen ser
ut. Enhetens bokslut visade ett överskott.
Uppföljning av driftbudget

Försörjningsstöd oh arbetsmarknadsåtgärder
Utfall 2014
(mnkr)

Budget netto

Kostnader

Intäkter

Netto

Resultat 2014

Ekonomiskt bistånd

17,5

18,6

1,3

17,3

0,2

Handläggning

6,6

18,4

12,4

6,0

0,6

Handläggning

0,8

1,8

1,3

0,5

0,3

OSA

0,7

10,7

9,9

0,8

-0,1

Feriearbete

0,3

1,3

1,1

0,2

0,1

Flyktingmottagande

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Konsumentrådgivning

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

Totalt

26,0

50,9

26,0

24,9

1,1

Arbetsmarknadsåtgärder:

Försörjningsstödsenheten redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor för 2014. Överskottet
beror delvis på minskat antal ärenden samt lägre personalomkostnader på grund av vakanta
tjänster i väntan på rekrytering.
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Övrigt
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för
respektive verksamhet

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Alla verksamheter stadsdelsnämnden finansierar ska vara effektiva.
Beskrivning

Alla verksamheter i förvaltningens egen regi samt entreprenader drivs effektivt inom ramen
för tilldelad budget och ersättningssystem. Den gemensamma administrationen ska ge effektiv
service till enheterna till en så låg kostnad som möjligt, så att stadsdelsnämndens resurser
huvudsakligen används i kärnverksamheterna och kommer invånarna till del.
Förväntat resultat

Enheterna upplever att de får ett bra stöd från den gemensamma administrationen. De
administrativa kostnaderna och lokalkostnader fortsätter att vara låga och helst minskar
ytterligare. Verksamheter som drivs på entreprenad följs upp enligt tillsynsplan.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla medarbetare ska uppmuntras till att föreslå
kostnadseffektiva arbetsmetoder.

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Utredningar görs i befintliga utredningssystem och all personal är budgetmedveten.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Rättsäker handläggning.
Analys

Utredningarna görs i befintliga system och ny personal har utbildats i stadens gemensamma
bedömningsinstrument.
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