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Sammanfattande analys
Förskoleområdet har utökats med ny förskola, förskolan Konradsberg under 2014 och består
nu av sju förskolor belägna på Essingeöarna och i Marieberg. Den nya förskolan kunde till
höststarten erbjuda familjer och pedagoger plats från ett par förskolor i närheten som lades
ner, vilket inneburit ett stort och spännande arbete med att få ihop de olika förskolorna till en.
Detta har blivit framgångsrikt och mycket givande i slutänden.
Hela området har arbetat mot samma mål med stöd av en tydlig organisation, tydlig
uppföljning och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Det viktigaste målet är att verka för att alla barn ska gå stärkta ur förskolan med
självförtroende och tillit. Vi har i år haft fokus på att öka barnens möjlighet till reellt
inflytande och delaktighet i sin vardag och möjlighet att reflektera över sitt eget lärande med
hjälp av pedagogisk dokumentation. Förskolorna erbjuder barnen likvärdiga, genomtänkta
lärandemiljöer där läroplanens olika områden är tydliga. Områden som könsneutrala miljöer,
kultur, litteratur, läsning samt goda vanor runt kost och hälsa, balans mellan vila/ aktivitet är
andra områden vi fokuserat på.
Vi har haft mycket uppskattade pedagogiska nätverk inom vårt område där två utbildade
pedagogistor varit ledare. En är pedagogisk utvecklare för hela området och en är mer
kopplad till en av förskolorna i direkt pedagogiskt arbete. Pedagogistan deltar även i
reflektioner och kan därför ge snabb återkoppling och vara ett tydligt bollplank för att föra
den pedagogiska verksamheten framåt. Det har varit mycket lyckosamt och uppskattat.
Kompetens och professionalism är i fokus och som stöd har vi fortsatt arbetet med att
tydliggöra ansvar och roller i våra olika funktioner. Alla arbetslag har en uttalad
arbetslagsledare precis som varje förskola har en, ibland två, arbetsplatsledare. På
arbetsplatsträffar möts ledning och alla medarbetare på respektive förskola vilket vi anser är
lika viktigt som att förskolornas ledningspersoner är språkrör. Alla är viktiga i vår
organisation.
På arbetsplatsträffarna har vi tagit upp arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor. Varje vecka har vi
också haft veckomöten med avdelningsledare och ledning samlade.
Vi kan se att vårt fokus på att tydliggöra och synliggöra förskollärarens uppdrag och ansvar
har skapat en viss osäkerhet för barnskötarna och deras uppfattning om sin roll. Vi ser att vi
framöver behöver fokusera på arbetslagets betydelse och allas ansvar. Det är av yttersta vikt
att alla ser sitt värde i organisationen.
Alla avdelningsledande förskollärare har tillsammans med ledningen gått på fortbildningsdag
om Ledarskap i förskolan. Främst tar det upp det kollegiala ledarskapet som idag tydligt vilar
på förskollärare då ledarskap för barngrupp är naturligare och enklare.
Vi kan se att verksamheten har utvecklats och resultaten i brukarenkäten vittnar om att våra
stora som små brukare känner sig nöjda med det allra mesta i våra verksamheter.
Förskoleområdets resultat var i topp och vi har ett stort arbete att bibehålla detta.
Ledningen arbetar aktivt för ett medskapande klimat genom vår informationsstruktur, mycket
dialog och diskussioner med redskap som dialogmodellen där var och en tänker, skriver och
delger varandra.
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Vi har en lärande organisation där vi ser värdet av att lyfta fram den kompetens som finns på
våra förskolor. Vi ser ett större engagemang med eget ansvar, vilja att påverka och att
utveckla förskolan som helhet. Fler pedagoger arbetar framåtsträvande med att höja
medvetenhet och kvalitet. Värdegrunden som alla förskolor medverkat till och kontinuerligt
arbetar med har inneburit en större öppenhet i samtal om förhållningssätt och respekt inför
varandra.
Inom området har sju medarbetare studerat till förskollärare parallellt med arbetet. Studierna
har legat en dag i veckan. Det är och har varit mycket lärande och värdefullt att på sätt knyta
ihop praktik och teori i det dagliga arbetet eller på gemensamma forum där de delgivit oss
kunskaper från sin utbildning.
Områdets budget slutade på +700 tkr då det varit långtidssjukskrivna förskollärare som ersatts
av personer med annan lönenivå, samt att ledningskostnaden minskade under en del av
hösten. Några barn var också inskrivna mot slutet av året som inte varit inräknade. Vi har
varit generösa med vikarier, inköp av material till de pedagogiska miljöerna samt till den
fortbildning vi önskat och har haft tid att gå på. Vi har själva stått för resursstöd för barn med
särskilda behov för att ge dem det bästa möjliga för en bra och anpassad verksamhet.
Området har under året fått en stor ökning av sjukfrånvaro, något vi ser allvarligt på och
analyserar för att minska för kommande år.

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

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
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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

KF:s inriktningsmål:

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

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
Indikator
Personalens bedömning av "förskolans
förmåga att stödja barns lärande och
utveckling"

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

3,29

3,16

3,2

3,7

2014

Nämndmål:
Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass (barn
och ungdom)
Åtagande:
Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen har fått möta en verksamhet som utmanat deras lust till kunskap och nyfikenhet.
Barnen har lust och förväntan till att börja i förskoleklass.
Barnen har varit på besök i skolans miljö.
Barnen och deras föräldrar är delaktiga i övergången till förskoleklass.
Föräldrarna har erbjudits ett avslutande samtal där barnets pedagogiska dokumentation
överlämnats.
Analys

Hela vår verksamhet bygger på att väcka lusten till lärande. Pedagogerna lägger stor vikt vid
att barnen får en stark självkänsla och kan stå upp för sig själva. Förskolornas blivande
skolbarn har mötts i olika aktiviteter som Hitta Vilsekurs, teatrar och utflykter.
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Vi ser att det är av vikt att de barn som ska börja skolan tillsammans får möjlighet att träffa
varandra i lustfyllda sammanhang.
Stadsdelen har, på uppdrag av Kommunalfullmäktige, reviderat planen för övergång förskola
-skola. I den nya planen ges vårdnadshavarna ansvaret att besöka skolan samt delge skolans
pedagoger den pedagogiska dokumentation från förskolan som gäller deras eget barn.
Hittills har varje förskola besökt skolan med sina blivande skolbarn. Pedagogerna har länge
velat se en förändring av detta, då det är mer relevant att de första kontakterna sker i
samarbete med vårdnadshavarna. Den reviderade planen för övergång till skolan stödjer detta.
Avslutningssamtal på förskolan tillsammans med vårdnadshavare har genomförts för alla
blivande skolbarn, på en del förskolor har även barnen deltagit i mötet. Dock fungerade inte
överlämningssamtalen, vårdnadshavare -skola då skolan inte hade möjlighet och bokade av.
Skolbesöken innan sommaren fungerade inte heller. De var färre än vanligt. Vårt
förskoleområde bjöd in närliggande skolors biträdande rektorer till ett möte där vi utvärderade
vårens uteblivna samarbete och planerade för det fortsatta utifrån den reviderade
samverkansplanen.
För kommande år kommer vi att följa upp samverkansplanen och informera berörda
vårdnadshavare om innehållet.

Nämndmål:
Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde (barn och
ungdom)
Indikator
Andel barn som förstår och praktiserar
alla människors lika rätt och värde

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

94

87

88 %

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande
behandling

2014-01-01

2014-12-31

Period
2014

Avvikelse

Åtagande:
Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen har medkänsla och förståelse för varandra.
Barnen uttrycker sina egna åsikter och önskemål.
Barnen tar egna initiativ och agerar självständigt.
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Analys

Varje arbetslag har upprättat en likabehandlingsplan utifrån kartläggning i sin barngrupp, med
konkreta aktiviteter. Vi ser en fördel med att planen är lokalt förankrad på varje arbetsplats
och utgår ifrån den barngrupp man har.
Arbetslagen har medvetet arbetat med den pedagogiska miljön på att skapa platser för möten
mellan barn utifrån de intressen barnen uttryckt. Här ser vi ett värde i att vår pedagogiska
utvecklingsledare finns med i verksamheten för att kunna stödja arbetslagen i arbetet med den
pedagogiska miljön.
Vi strävar efter att arbeta med små grupper, där varje barn känner att de har möjlighet att göra
sin röst hörd. Pedagogerna har arbetat med att värdera mindre och fråga mer. Att höja sin
"hörstyrka" och lyssna och tolka. Förskolorna strävar efter att ha en verksamhet som
förmedlar olika tankar och önskemål som barnen uttrycker, verbalt, kroppsligt, genom drama,
dans och skapande, för att skapa förståelse för andras livsvärldar och empati.
Genom ett medvetet kollegialt lärande ökar kunskapen i arbetslagen för ett intersektionellt
perspektiv i reflektioner. Detta perspektiv tar upp olika former av diskriminerande
maktordningar som samverkar i vårt samhälle. Det ställer frågor om hur makt och ojämlikhet
vävs in i uppfattningen om identitetskategorier som kön/ genus, sexualitet, ålder, klass,
funktionalitet och etnicitet.
Nämndmål:
Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande (barn och ungdom)
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

Andel barn som har god självkänsla
och gott självförtroende

92

86

87 %

2014

Andel barn som är delaktiga och utövar
inflytande

92

82

84 %

2014

Indikator

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrond årligen
genomförs

2014-01-01

2014-12-31

Period

Avvikelse

Åtagande:
Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar inflytande.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att barnen känner sig respekterade och lyssnade till.
Att barnen upplever och förstår att de får vara med och påverka den pedagogiska
verksamheten och miljön på förskolan.
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Analys

Genom att medvetet arbeta med mindre grupper upplever pedagogerna att det skapas ett
klimat där barnen syns och hörs vilket ger förutsättningar för mer reflekterande över sitt eget
och andras lärande och barnen blir resurser för varandra.
På förskolorna har upprättats matråd med barnrepresentanter, pedagoger och kockar- ett
samarbetsforum för önskemål och förståelse.
Vi har i olika forum haft diskussioner kring synen på barnen, att se barnen som kompetenta
medmänniskor och vad det innebär för pedagogernas arbetssätt. Detta arbete ska fördjupas
kommande år.
Barnens tankar tas på allvar och olika demokratiska forum skapas för att fånga upp barnens
synpunkter och för att de ska bli delaktiga.
I projektarbeten och med hjälp av den pedagogiska dokumentationen tas barnen med i
utformandet av hur projektet ska fortgå.
Vi har ett pågående utvecklingsarbete med att utveckla projektarbeten och reflektionen av den
pedagogiska dokumentationen tillsammans med barnen, för att leda arbetet vidare. Detta sker
i nätverk som leds av vår pedagogiska utvecklingsledare samt en pedagogista som arbetar som
förskollärare i området.

Nämndmål:
Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande (barn och
ungdom)
Indikator
Andel barn som utvecklar sina förmågor
och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande
och naturvetenskap genom ett lustfyllt
lärande

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

87

81

83 %

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Barnen får egna upplevelser av litteratur och kultur i samspel med andra barn och
pedagoger.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Barnen har fått möta litteraturens värld och fått ta del av vårt och andra länders litterära
kulturarv.
Barnens eget kulturskapande är synliggjort på Kungsholmen.
Barnen har fått ta del av stadens kulturella utbud och mångfald i projektets möjlighet till

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 9 (14)

sammanhang.
Analys

Vi fick förhållandevis lågt resultat på frågan "Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt
barn erbjuds i förskolan, t.ex. besök på teater, konserter, museer, möjligheten att själva
uttrycka sig med musik, måla, dans m.m." Endast 61 % svarade att de var nöjda vilket vi
tycker är lågt med tanke på att flera förskolor besökt Moderna muséet, Stadsmuseet, olika
teatrar och Klassiskt tonande.
På frågan " Mitt barn uppmuntras till lek genom eget skapande t.ex. dramalek, bildskapande,
konstruktion" svarade 84 % att de var nöjda. Förskolorna arbetar mycket medvetet med bild,
kamera, projektor, dator, Ipad och ljusbord. Ett av konstprojekten mynnade ut i ett
dansprojekt eftersom barnen visade intresse för det. Dansen inspirerades genom projektor och
storbild på väggen.
Alla förskolor har regelbundet besökt våra bibliotek. Här lånas böcker utifrån barnens språk,
urval och önskemål. De tar även del av konst, teater, animation och annat som erbjuds på
biblioteket.
Personalen upplever att de haft ett mer kritiskt förhållningssätt till vilka böcker som lånas
utifrån ett könsrollsperspektiv.
Alla arbetslag har en pedagogisk miljö för "LÄS OCH LUGN". Det är en inbjudande, lugn
plats med böcker tillgängliga i barnens nivå.
Alla läser varje dag för barnen i olika sammanhang. Barnen läser även för varandra och för de
vuxna. Vi ser att stadens satsning på läsprojekt kommer stödja utvecklingen med detta arbete.
Flera projekt under året är inspirerade av konst och litteratur, exempelvis "Barn och konst".
Flera förskolor har besökt våra museer och varit på teater i samband med projektarbete.
Alla förskolor har haft vernissage för föräldrar och visat upp sig i olika sammanhang även
utanför förskolan.
Alla våra blivande skolbarn har varit på Klassiskt tonande och där mött olika musiker och
instrument.
Åtagande:
Barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt
förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

• Barnen har ett gott förhållande och goda vanor kring kost och rörelse.
• Barnen har en god balans mellan aktivitet och vila.
Analys

Vi arbetar för att skapa möjligheter för rofyllda måltidssituationer, med plats för samtal. De
vuxna har på ett positivt sätt visat att de är förbilder för barnen. Vi har pedagogiska måltider/
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fria måltider för pedagoger då de äter tillsammans med barnen.
Vi serverar en väl balanserad kost. Under året har vi ändrat matsedeln utifrån
Livsmedelsverkets rekommendationer, till att innehålla mer fisk och vegetarisk mat med bönoch baljväxter samt minskat på korv och kött.
Vi arbetar för att ha egenlagad mat på alla våra förskolor.
Våra förskolor har matråd där barnen är delaktiga och kan framföra sina synpunkter. På de
flesta förskolorna leder/deltar även kocken i dessa råd. Många kockar har ett nära samarbete
med barngrupperna.
Regelbundna utflykter i skog och mark ger de bästa förutsättningar för lustfylld rörelselek.
I våra pedagogiska miljöer, ute och inne, skapas förutsättningar för motorisk lek genom dans,
rörelse, rytmik m.m. Vi har speglar i våra lärmiljöer som ett redskap för att utmana och
upptäcka.
Stort intresse har väckts under OS då barn initierade och utövade sitt OS på förskolan med
uppmuntran från pedagoger.
Vi har ett stort fokus på att skapa miljöer och aktiviteter som inbjuder till lugn, vila och
reflektion löpande under dagen.
Vi ser ett utvecklingsområde i att öka kunskapen kring yoga, meditation och massage för små
barn.
På brukarenkäten svarade 84 % att de var nöjda med maten.
Åtagande:
Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att barnens kunskapande sker i projektform utifrån deras intressen och i ett meningsfullt
sammanhang.
Att barnen i rutinsituationer och övergångar mellan aktiviteter har möjlighet att i mindre
sammanhang tillägna sig sociala och språkliga färdigheter för livet.
Analys

Den pedagogiska miljön är central för att utmana och skapa intresse. Genom att låta barnen
integrera och växla mellan olika lärmiljöer upptäcks nya lärprocesser som bidrar till ett
lustfyllt lärande. Genom att miljön är tillåtande och växlande uppmuntras kommunikationen
mellan barnen, med de vuxna och även med materialen.
Ett varierande och rikligt material ger möjligheter till att utveckla den matematiska
medvetenheten i olika lärmiljöer, både inne och ute.
Pedagogernas ökade kunskaper kring natur och teknik har lett till flera projekt med fokus på
experiment och även ökat innehållet i materialet som ger möjlighet till barnens eget
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utforskande och experimenterande.
Vi arbetar med små lärandegrupper, för att skapa ett klimat där alla kommer till tals, där
samspel och kommunikation ökar mellan barnen. Ett verktyg pedagogerna använder sig av är
öppna frågeställningar som kan ge olika svar och infallsvinklar.
Vi vill att våra olika ämnesområden ska vara gränsöverskridande och finnas med i alla våra
projekt och aktiviteter. Språk och matematik är inte något som man gör just här eller i den här
stunden utan det finns med och lever i meningsfulla sammanhang.
På brukarenkäten svarade 87 % att de var nöjda med Utveckling och lärande.
Nämndmål:
Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller (barn och
ungdom)
Indikator
Andel föräldrar som upplever en god
samverkan med förskolan

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

92

81

82 %

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att föräldrarna har förståelse, insyn och inflytande i verksamheten.
Att föräldrarna känner sig lugna och nöjda med förskolans arbete runt deras barn.
Analys

Hela området arbetar med föräldraaktiv inskolning, vilket innebär några dagars inskolning då
föräldrar är närvarande under barnens vistelsetid. Detta skapar insyn, trygghet och delaktighet
från början.
Vi ser det som viktigt att stödja föräldrar i sin roll, de ska veta att det är de som är viktigast i
barnets liv, även om barnet vistas långa dagar hos oss.
Vi har haft uppföljande samtal och regelbundna möten i form av utvecklingssamtal och
föräldramöten två ggr./år. Den dagliga kontakten bjuder in till en öppen dialog kring barn och
verksamhet. Vi bygger på respekt och nyfikenhet för att skapa goda relationer.
Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som även finns tillgänglig för föräldrar där barnens
lärprocesser tydliggörs.
Vi utvecklar vår skriftliga kommunikation med föräldrar genom att förtydliga våra
anslagstavlor samt ha tankekartor kring projekt även för föräldrar.
Alla arbetslag mejlar varje vecka ut ett veckobrev med fokus på verksamheten.
Förskolorna har traditioner över året då föräldrar blir inbjudna.
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Varje förskola har varje termin ett förskoleråd med föräldrarepresentanter som träffas med
förskolechef och personal.
Vi ser föräldrars olika kompetens som en tillgång i projektarbeten och i miljöutformandet.
Vi strävar efter att utveckla en pedagogisk miljö som kompletterar det barnen upplever i sin
hemma miljö. Hos oss är det gruppen och kollektivet som stärks. Verksamheten erbjuder
material och miljöer och utmaningar som sällan finns i hemmen.
I brukarenkäten svarade 91 % att de var nöjda på frågan om Samverkan med hemmet vilket vi
tycker är mycket positivt men önskar att alla ska känna sig positiva och inbjudna.
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

60 st

60 st

60 st

5100

2014

83

82

83

80

2014

Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

80 %

69 %

74 %

80 %

2014

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

94 %

92 %

92 %

92 %

2014

Sjukfrånvaro

8,1 %

4,1 %

5%

4,4 %

VB
2014

Indikator
Antal ungdomar som fått sommarjobb i
stadens regi
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

Åtagande:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Chefer skapar förutsättningar för ett medskapande arbetssätt.
Personal tar ansvar för att vara medskapande.
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Analys

Vi har haft en tydlig organisation där det givits möjlighet för medskapande i olika former av
möten. Allas synpunkter har kommit fram genom arbetslagsledare och arbetsplatsledare i
olika mötesforum men framförallt på arbetsplatsträffar som cheferna deltagit i. Varje förskola
har haft sin egen arbetslagsträff vilket möjliggör dialogen med var och en.
Vi har ett öppet klimat med mycket dialog och diskussioner innan beslut fattas i viktiga
frågor.
Vi har en lärande organisation där vi ser värdet av att lyfta fram den kompetens som finns på
våra förskolor.
Vi använder oss av dialogmodellen i våra pedagogiska forum då allas röst blir hörd och detta
har gett god respons.
Vi ser en utveckling på flera förskolor, i ett större engagemang och med mer eget aktivt arbete
att utveckla förskolan som helhet. Fler arbetar framåtsträvande i en stark vilja att höja
medvetenhet och kvalitet. Vi ser en vilja att påverka, tänka framåt och med planering för
mötesforum, organisation och mötesinnehåll.

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

Att ekonomin på enheten ska vara i balans.
Att medel används på väl genomtänkt och ansvarsfullt sätt.
Att enheten ska ha utrymme för fortbildning, handledning och tillräckligt stor ledningsgrupp
och administration för goda resultat.
Analys

Förskoleområdet har en budget i balans och med minskade lönekostnader för en
ledningsperson under en del av hösten samt minskade lönekostnader med vikarier som sattes
in på förskollärartjänster istället för några långtidssjukskrivna förskollärare innebar det
minskade kostnader. Ett fåtal flera barn än beräknat var inskrivna under senare delen av
hösten också.
2014 slutade med +700tkr.
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Budgeten för förskoleområdet har följts upp varje månad. Barnlistor för respektive förskola
har följts upp kontinuerligt då intäkterna i stor grad är baserade på antalet inskrivna barn vid
varje månadsskifte. Bortfall av barn under sommaren blev främst i juli månad men även vid
junimätningen minskade barnantalet.
Alla som arbetar inom våra förskolor är mycket medvetna och ansvarstagande. Budget och de
ekonomiska förutsättningarna är väl kända hos alla.
Organisationen är sådan att ledning tillsammans med administratör har god kontroll på
fakturor och lönekostnader. Avtal har setts över, ändrats eller sagts upp.
Vi har investerat i pedagogiskt material, it- teknik, vikarier och fortbildning. Området har från
hösten en heltids pedagogisk utvecklare mot deltid i början av året.

Synpunkter och klagomål
Vi svarar upp och bemöter föräldrar smycket snabbt vid oro och synpunkter på vår
verksamhet. Att bli lyssnad till och respekterad för sina frågor och sin oro anser vi viktigt.
Information och kommunikation mellan förskolan och föräldrar bidrar till förståelse och
trygghet för både föräldrar som barn. Förskolan bär ett ansvar för att följa upp frågor och
synpunkter med föräldrarna.
På en av förskolorna inkom synpunkter på svag ledning bland pedagoger vad gäller
verksamhetens struktur och innehåll. Barnen hade behov av tydlig vägledning i sitt samspel
med varandra samt att verksamheten behövde erbjuda utmanande aktiviteter. Förändringar i
personalsammansättning med en tydligare ledning gav höjd kvalité på verksamheten
Det har även kommit synpunkter på att det varit för många vikarier på förskolorna under
sjukperioder. Vikarier sätts in i stor utsträckning för barnsäkerhet och för att förskolan ska
kunna hålla sina öppettider. Dock kan kvalitén påverkas.
Synpunkter på bemötande och mottagande är andra synpunkter. Bemötande, förhållningssätt
och värdegrund kommer att fortsätta vara ett prioriterat tema. Vi ska föregå med ett mycket
gott förhållningssätt och ett gott bemötande.
Under sommarperioden efterfrågades riktlinjer för exponering av sol och intag av vätska.
Områdesövergripande riktlinjer för detta är skrivna. Synpunkter har också inkommit huruvida
förskolan agerat då barn bjuder in till privat födelsedagskalas. Riktlinjer om förhållningssätt
runt detta finns.
Synpunkter på miljö, säkerhet och verksamhet på nystartad förskola. Oro för att det varit hårt
klimat mellan barn. Handlingsplaner har skrivits samt att extra personalresurser satts in.
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Sammanfattande analys
Vi har under året haft olika satsningsområden för pedagoger.
Vi har nätverk för samtliga barnskötare som leds av personer i vår egen organisation med rätt
kompetens för detta. Alla våra förskollärare får fortbildning via Strategihuset, där fokus
ligger på ledarskapet i egenskap av förskollärarnas uppdrag.
Vi har också en hållbar förskoleorganisation där all personal vet vart de kan vända sig i olika
frågor.
Vi har också en mycket välfungerande introduktion för nyanställda där vi delat upp
informationen i två mappar, en pedagogisk mapp och en personalmapp. Vi har fått mycket
positiv feedback på vår introduktion.
Samtliga förskolor inom Hornsbergs förskoleområde jobbar sedan hösten 2014 med metoden
Friska barn som en del av vårt övergripande arbete med att främja rörelse och goda matvanor.
Metoden är framtagen av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin på uppdrag av
Stockholms läns landsting och utgör en grund för att skapa ett gemensamt syn- och
förhållningssätt till hälsa som gör att det blir en naturlig och självklar del av vårt arbetssätt.
Trots att vi är ett stort förskoleområde så känns det hanterligt och att vi har en välfungerande
organisation där fokus ligger på våra olika uppdrag så att barnen hos oss får de allra bästa
förutsättningarna för lärande och utveckling.

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

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
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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

KF:s inriktningsmål:

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

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
Indikator
Personalens bedömning av "förskolans
förmåga att stödja barns lärande och
utveckling"

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

3,36

3,32

3,5

3,7

2014

Nämndmål:
Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass (barn
och ungdom)
Åtagande:
Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen känner glädje över att börja i förskoleklass. Barnen är kompetenta och nyfikna och har
en grund att stå på för fortsatt lärande
Ett fungerande samarbete mellan förskola, förskoleklass och fritidshem.
Vårdnadshavare är nöjda med förskoletiden och övergången.
Analys

Vi har följt planen för övergång förskola/skola. Vi upplever att vi har haft en välfungerande
dialog med mottagande skola. Både föräldrar och de överlämnande pedagogerna är nöjda.
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Nämndmål:
Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde (barn och
ungdom)
Indikator
Andel barn som förstår och praktiserar
alla människors lika rätt och värde

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

80

78

79 %

KF:s
årsmål

Period
2014

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande
behandling

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kriterier:
• Barnen visar hänsyn till andra människor
• Barnen gör självständiga val
• Barnen har tilltro till sina förmågor
• Barnen samspelar, kompromissar och hjälper varandra
Analys

Pedagogerna initierar många samtal kring kamratskap och de ger barnen redskap vid
konflikter. Pedagogerna använder sig också av materialet Start.
Alla pedagoger redovisar goda resultat och beskriver många framgångsrika arbetssätt, där
närheten till barnen och att vara närvarande pedagog är det som är avgörande.

Nämndmål:
Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande (barn och ungdom)
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

Andel barn som har god självkänsla
och gott självförtroende

80

84

80 %

2014

Andel barn som är delaktiga och utövar
inflytande

82

82

83 %

2014

Indikator

KF:s
årsmål

Period
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrond årligen
genomförs

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar inflytande.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kriterier:
• Barn gör egna aktiva val.
• Barnen har vetskap om sina valmöjligheter
• Barnen uttrycker tankar, åsikter och önskningar
• Miljön och material anpassas och förnyas utifrån barnens intresse
Analys

Arbetet med pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen har gett barnen möjlighet att
vara delaktiga i att forma sin egen vardag.
Med stöd av observationer personalen gör, med fokus på barnens undersökande lekar, blir det
möjligt att skapa en föränderlig, rolig och utmanade miljö som utgår från barnen.

Nämndmål:
Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande (barn och
ungdom)
Indikator
Andel barn som utvecklar sina förmågor
och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande
och naturvetenskap genom ett lustfyllt
lärande

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

92

87

83 %

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen har ett rikt och varierat språk som ständigt utvecklas.
Barnen har en förståelse för matematiska begrepp och naturvetenskap.
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Barnen känner glädje att vara på förskolan.
Barnen väljer aktivitet och lek efter den pedagogiska miljöns utformning både ute och inne.
Analys

Pedagogerna arbetar medvetet med matematik, svenska naturkunskap och teknik, samtliga
områden har hela tiden vävts in och inkluderats i alla projekt på de olika förskolorna.
Föräldrar har också blivit insatta i vad matematik till exempel betyder på förskolan och hur
det praktiska arbetet kan se ut i vardagen.
Barnen arbetar med naturvetenskapliga fenomen på många olika sätt de undersöker olika
hypoteser och reflekterar, kommer med förslag som provas och utvecklas.
Nämndmål:
Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller (barn och
ungdom)
Indikator
Andel föräldrar som upplever en god
samverkan med förskolan

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

80

73

75 %

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Vårdnadshavare är informerade om förskolans mål och arbetsätt.
Vårdnadshavare känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på
verksamheten.
Analys

Föräldrar upplever förskolornas verksamhet och innehåll som ett komplement till hemmet.
Vid olika föräldramöten har vi också diskuterat vikten av att ge barnen olika utmaningar
hemma och på förskolan. På våra förskolor har vi gjort det tydligt att vi utmanar och erbjuder
barnen en mångfald av material och en genomtänkt pedagogiskt miljö som främjar lärandet
och utvecklingen.
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

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

60 st

60 st

60 st

5100

2014
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Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

82

82

83

80

2014

Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

85 %

85 %

80 %

80 %

2014

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

97 %

100 %

95 %

92 %

2014

Sjukfrånvaro

7,2 %

6,5 %

6%

4,4 %

VB
2014

Indikator
stadens regi
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

KF:s
årsmål

Period

100

2014

Åtagande:
Hornsbergs förskoleområde är medskapande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla medarbetare känner till våra mål och vårt förväntade resultat samt bli mer delaktiga i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Analys

Vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete och en stor öppenhet över hela enheten.
Vi är noga att ta vara på personalens idéer och förväntar oss att alla skall förstå att de är
mycket viktiga i alla processer för att främja en god och medskapande arbetsmiljö.
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3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Hornsbergs förskolor har en budget i balans
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Budget i balans
Analys

Vi har handskats mycket omsorgsfullt med vår budget då vi var rädda för att det inte skulle bli
ett nollresultat. Vi skapade en handlingsplan där stort fokus låg på samutnyttjande av enhetens
resursers som skulle komma alla till godo. Detta har vi lyckats bra med och har nu till och
med levererat ett plus resultat.

Synpunkter och klagomål
Vi har under året tagit emot synpunkter angående:





Ekonomiska redovisningssystemet
Bemötande av föräldrar
Barnantal kontra ytor
Personalomsättning

På föräldraråd och Apt har vi tagit upp dessa synpunkter.

stockholm.se

Kungsholmen södra

Tjänsteutlåtande
Dnr:1.2.1-017-2015
Sid 1 (9)

Handläggare: Lena Ådahl

Verksamhetsberättelse VB 2014 för
Kungsholmen södra

Kungsholmen södra

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 2 (9)

Innehållsförteckning
Sammanfattande analys ........................................................................................................... 3
Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål ......................................... 3
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och
besök...................................................................................................................................................3
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar ...............................................................................................3
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad ..............................................................4
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras ...............................................................................4
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden ..............................................4
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten ...........8
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva ....................................................................................9
3.1 Budgeten är i balans ................................................................................................................9

Synpunkter och klagomål ........................................................................................................ 9

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 3 (9)

Sammanfattande analys
Kungsholmens södra förskoleområdes sammanfattande bedömning av verksamhetsåret är att
vi haft ett medvetet arbetssätt utifrån styrdokumenten vilket gjort att vi nått mycket goda
resultat i föräldraenkät och i arbetslagens självskattningar. Det vi kan se som
framgångsfaktorer är att det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats med tydliga mål och
resultatuppföljning och där vi reviderat vår plan för kränkande behandling så den är levande i
verksamheten.
Vad gäller föräldraenkäten ser vi att föräldrar/vårdnadshavare i större grad är nöjda med den
verksamhet vi erbjuder och vår analys är att pedagogerna utvecklat arbetet utifrån
styrdokumenten och varit tydligare med information och dokumentation vilket lett till en
större inblick i verksamheten.
Ett utvecklingsarbete har varit pedagogisk dokumentation där förskoleområdet har arbetat
fram ett gemensamt reflektionsprotokoll för vårt område vilket gör att det hela tiden sker
reflektioner i projekt och olika processer som leder till att arbetet vidareutvecklas.
Den pedagogiska dokumentationen är fortfarande ett utvecklingsområde men vi tycker att vi
kommit en bit på väg då det sker mer reflektioner med barnen kring deras lärande.
Då pedagoger har utbildats i praktisk it och mediekunskap (PIM) har det också bidragit till en
utveckling av arbetet med bildframställning, filmning och fotografering tillsammans med
barnen.

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

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
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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

KF:s inriktningsmål:

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

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel nöjda föräldrar

82 %

79 %

85 %

85 %

2014

Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen avseende
trygg och säker miljö

89 %

79 %

80 %

2014

Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen avseende
utveckling och lärande

79 %

76 %

80 %

2014

3,12

3,22

3

Indikator

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

3,7

2014

Nämndmål:
Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass (barn
och ungdom)
Åtagande:
Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen upplever nyfikenhet och lust inför starten till förskoleklass.
Barnen har förmågor och kunskaper som gynnar starten till förskoleklass och framtida
skolgång.
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Analys

Barnen har erbjudits en allsidig verksamhet med projektarbeten, rörelse, lek, olika former för
skapande och en tillgänglig och inspirerande pedagogisk miljö som gjort att de utvecklat
förmågor och kunskaper som gynnar starten till förskoleklass.
Förskolorna har arbetat utifrån den plan som gäller för övergången mellan förskola-skola.
Nämndmål:
Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde (barn och
ungdom)
Indikator
Andel barn som förstår och praktiserar
alla människors lika rätt och värde

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

73

73

75 %

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande
behandling

2014-01-01

2014-12-31

Period
2014

Avvikelse

Åtagande:
Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen har förståelse och medkänsla för varandras behov och olikheter
Barnen vågar visa vad de vill och känner
Barnen tar egna initiativ
Analys

Förskolorna har i stor utsträckning nått de förväntade resultaten utifrån tydlig måluppfyllelse
och det arbete som sker utifrån styrdokumenten.
Barnen visar vad de vill och känner och att de tycker och gör olika. De är lyhörda och
uppmärksamma på varandras känslouttryck och de hjälper varandra i många situationer. De
tar många egna initiativ i miljön och i samspel med varandra. De förstår i hög grad turtagning
och kan vänta på sin tur. De väljer ofta vad de vill göra utifrån sina egna intressen.
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Nämndmål:
Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande (barn och ungdom)
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

Andel barn som har god självkänsla
och gott självförtroende

82

76

79 %

2014

Andel barn som är delaktiga och utövar
inflytande

79

78

80 %

2014

Indikator

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrond årligen
genomförs

2014-01-01

2014-12-31

Period

Avvikelse

Åtagande:
Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar inflytande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen har tilltro till sina egna förmågor och gör medvetna val
Barnen upplever att de blir lyssnade på
Barnen uttrycker sina åsikter och önskemål
Barnen upplever att de är med och påverkar den pedagogiska miljön och verksamhetens
innehåll
Analys

Den pedagogiska miljön och projektarbeten har i stor utsträckning utgått från barnens behov,
tankar, funderingar och intressen. Barnen är självständiga och tar många egna initiativ till vad
de vill utforska och arbeta med.

Nämndmål:
Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande (barn och
ungdom)
Indikator
Andel barn som utvecklar sina förmågor
och sin kreativitet i samspel,

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

80

89

90 %

KF:s
årsmål

Period
2014
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Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

kommunikation, matematiskt tänkande
och naturvetenskap genom ett lustfyllt
lärande

Åtagande:
Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen har ett rikt och varierande språk
Barnen har förståelse för matematiska begrepp
Barnen ges möjlighet att utforska natur och teknik
Barnen utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära
Analys

Utifrån arbetslagens självskattningar och vår måluppfyllelse har vi arbetat vidare med våra
styrkor och utvecklat våra svagheter. Det kan vi tydligt se ett gott resultat av i föräldraenkäten
och i arbetslagens självskattningar.
Ett utvecklingsområde var att ge barnen möjligheter att utforska natur och teknik och det
märks tydligt i arbetslagens självskattningar och föräldraenkäten att det området utvecklats.
Nämndmål:
Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller (barn och
ungdom)
Indikator
Andel föräldrar som upplever en god
samverkan med förskolan

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

83

71

75 %

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Vårdnadshavare/föräldrar är nöjda med hur de kan ta del av verksamhetens innehåll och
barnens trivsel och utveckling.
Vårdnadshavare/föräldrar upplever att förskolan är välkomnande och trygg.
Vårdnadshavare/föräldrar känner att de blir lyssnade på och blir respektfullt bemötta
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Analys

Genom daglig kontakt, delaktighet, olika forum som föräldramöten och förskoleråd och i
utvecklingssamtal har föräldrar/vårdnadshavare fått ta del av barnens trivsel och utveckling
samt innehåll och det kan vi se ett gott resultat av i föräldraenkäten.
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

60 st

60 st

60 st

5100

2014

83

82

83

80

2014

Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

77 %

77 %

80 %

80 %

2014

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

95 %

93 %

95 %

92 %

2014

Sjukfrånvaro

8,4 %

9,3 %

6%

4,4 %

VB
2014

Indikator
Antal ungdomar som fått sommarjobb i
stadens regi
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 södra förskoleområdes arbetsplatser är medskapande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Samtliga medarbetare är väl förtrogna med verksamhetens mål och de förväntande resultaten,
samt görs mer delaktiga i förskoleområdets systematiska arbetsmiljöarbete.
Upplevelsen av trivsel och medskapande ökar i jämförelse med medarbetarenkätens och TQM
mätningens resultat 2013.
Analys

En god arbetsmiljö och förskolornas värdegrund är viktiga aspekter, då det gör att
förskolornas viktigaste resurser är personalen som ska trivas och fungera väl i sitt arbete med
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barnen. Vi är varandras arbetsmiljö. Vi arbetar för att samtliga medarbetare ser sig som
medskapande i vår organisation där alla är ansvarstagande och har viljan att förbättra och
utveckla verksamheten. Enligt medarbetarenkäten kan vi utläsa att områdets personal är
förtrogna med verksamhetens mål.
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra förskoleområdets systematiska arbetsmiljö arbetet
och kvalitetsarbetet samt "bjuder" in till delaktighet och inflytande.

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

Budget i balans
Analys

Förskoleområdets budget prognosticerade ett underskott i samband med tertial 2. Under
hösten vidtogs åtgärder som att minska personalkostnader. Större restriktioner vid inköp samt
att medvetande göra personalens "syn" på inköp. Personalkostnader i ledningsgruppen kunde
även minska då förskolechef var sjukskriven större del av året. Gällande förskoleområdets
vikarier vid personals frånvaro har vår administratör haft större insyn som bidragit till att vi
kunnat fördela resurserna mellan förskolorna på ett bättre sätt.

Synpunkter och klagomål
På en förskola har en synpunkt inkommit kring personalbemanningen och hur många som
arbetar deltid då det ibland kan vara personal från annan avdelning där på morgonen då barnet
lämnas.
Vårdnadshavare har kontaktat förskoleledningen med anledning av att deras barn inte ville gå
till förskolan då barnet upplevde att det blev illa behandlat av sina kamrater.
En vårdnadshavare har kontaktat förskoleledning med anledning av att personal på barnets
avdelning beviljats ledighet under julens klämdagar.
En vårdnadshavare har haft synpunkter kring brist på information från personal kring ändrade
rutiner och inställda aktiviteter.
Samtliga har fått svar kring åtgärder som vidtagits som förstärkning av personaltimmar,
handledning i arbetslagen, schemaöversikt och genomgång av kommunikationsplan.
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Sammanfattande analys
St.Eriks förskoleområde utvecklas på flera plan hela tiden. Genom att pedagogrekrytering varit
lyckosam och fortbildning via nätverk har gett den kunskap som behövs har de pedagogiska resultaten
ökat.

Pedagogerna har fortsatt utvecklat de pedagogiska miljöerna och det projekterande
arbetssättet. Detta har bidragit till ett ökat utforskande hos barnen. Genom detta har alla
förskolor genomgått en pedagogisk utveckling under året och vi ser en mer jämn kvalité
mellan förskolorna.
Pedagogerna har engagerat sig mer på våra APT där förskolans frågor fått mer fokus.
Tavelmöten (Lean)har använts som en uppföljning av den målsättning som finns på förskolan.
Sjukfrånvaron har varit påtaglig och ett Värdegrundsarbete påbörjades med fokus på arbetsro
och arbetsglädje.
Vi har satsat på en ökad nöjdhet hos vårdnadshavarna genom att ha snabba uppföljningar,
utvecklat våra förskolevisningar och förbättrat bemötandet. Alla föräldrar har fått bättre
information som dessutom är regelbunden och håller bra kvalité.
Budgeten har blivit mer kostnadseffektiv och kommuniceras med medarbetarna bättre.
Uppföljning har blivit tätare och korrigeringar kan göras snabbare. Pedagogerna är mer aktiva
i att ta ansvar för kostnaderna.

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
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Åtagande:
När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt ekologiska alternativ
(konteras på 6442)
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Förskolorna på St.Eriks förskoleområde ska ha likvärdig kost
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

KF:s inriktningsmål:

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

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
Indikator
Personalens bedömning av "förskolans
förmåga att stödja barns lärande och
utveckling"

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

3,58

3,1

3,3

3,7

2014

Nämndmål:
Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass (barn
och ungdom)
Åtagande:
Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Barnen har fått möjlighet till möten med andra 5 åringar
inom St.Eriks förskoleområde
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- Barnen har erbjudits olika strategier för lärande
Analys

St.Eriks förskoleområde har en systematik i arbetssättet med Guldklubben vilket ökar
motivation och förväntningar hos såväl barn och föräldrar som pedagoger.
Genom ett metodiskt arbete har barnen erbjudits många olika strategier för lärande.
Genom mötena som erbjöds och i sina möten med andra barn och pedagogerna har barnen fått
nya infallsvinklar och idéer som bidragit till deras kooperativa lärande
Barnen under hela förskoletiden har erbjudits miljöer och sammanhang som bidragit till
utveckling och lärande.
Pedagogerna har genom arbestsätt, resursanvändning, uppföljning och utveckling lyckats nå
våra förväntade resultat.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

St.Eriks gemensamma 5 årsverksamhet

2015-01-01

2015-12-31

Avvikelse

Analys
St.Eriks förskoleområde har en systematik i arbetssättet med Guldklubben vilket ökar motivation och
förväntningar hos såväl barn och föräldrar som pedagoger.
Genom ett metodiskt arbete har barnen erbjudits många olika strategier för lärande.
Genom mötena som erbjöds och i sina möten med andra barn och pedagogerna har barnen fått nya
infallsvinklar och idéer som bidragit till deras kooperativa lärande

Nämndmål:
Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde (barn och
ungdom)
Indikator
Andel barn som förstår och praktiserar
alla människors lika rätt och värde

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

83

83

75 %

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande
behandling

2014-01-01

2014-12-31

Period
2014

Avvikelse

Analys
Vi uppdaterade och reflekterade kring arbetet med Likabehandlingsplanen under året.

Åtagande:
Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

- Barnen respekterar varandra oavsett kön, etnicitet, ålder och olika livsstilar.
- Barnen lyssnar på varandra.
- Barnens olikheter är en tillgång.
- Barnen visar omsorg om sig själv, om andra och om sin närmiljö.
Analys

Pedagogerna har genom arbetssätt, resursanvändning, uppföljning och utveckling lyckats nå
våra förväntade resultat.
Vårt månatliga utvärderingsverktyg utvecklades att även innehålla Likabehandlingsplanen.
I stort såg vi att barnen accepterade varandras olikheter och värderar inte efter det.
Pedagogerna blev bättre på att se sammanhangen mer än individen i sina reflektioner och
analyser.
Kompetensutveckling gällande observationsteknik ökade.
Nämndmål:
Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande (barn och ungdom)
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

Andel barn som har god självkänsla
och gott självförtroende

85

77

80 %

2014

Andel barn som är delaktiga och utövar
inflytande

83

82

83 %

2014

Indikator

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrond årligen
genomförs

2014-01-01

2014-12-31

Period

Avvikelse

Åtagande:
Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar inflytande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

-Barnen är delaktiga och påverkar sin vardag.
-Barnens inflytande syns genom den pedagogiska dokumentationen.
-Barnens idéer ges samma värde och bli tagna på allvar.
Analys

Delaktigheten hos barnen är befintlig i deras vardag men ser att det kan öka ytterligare. En
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översyn av de pedagogiska miljöerna har gjorts för att öka barnens möjlighet till att bli
delaktiga och kunna påverka. Vi har också lyft samlingar och andra samtal i reflektion för att
få syn på hur pedagogerna skall kunna utveckla dessa.
Vi har ökat kompetensen kring pedagogisk dokumentations möjliggörande av barns
delaktighet och inflytande.
Pedagogerna har genom arbetssätt, resursanvändning, uppföljning och utveckling lyckats nå
våra förväntade resultat.
Nämndmål:
Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande (barn och
ungdom)
Indikator
Andel barn som utvecklar sina förmågor
och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande
och naturvetenskap genom ett lustfyllt
lärande

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

82

76

80 %

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Barnen är trygga och självständiga, med tro på sin egen förmåga.
- Barnen visar förmåga att iaktta, reflektera och kommunicera med andra kring sitt lärande.
- Barnen utvecklar olika strategier för sitt lärande.
Analys

Pedagogerna har under året fokuserat på att skapa miljöer så att barnen har utvecklat trygghet
och självständighet
Pedagogerna har utvecklat flera tillfällen och forum för barnen att mötas i lärandet. Den
pedagogiska medvetenheten har ökat hos pedagogerna.
Pedagogerna ser allt oftare lärande enligt ett ritsomatiskt tänkande än ett linjärt. Detta har
bidragit till ett ökat utforskande hos barnen.
Pedagogerna har genom arbetssätt, resursanvändning, uppföljning och utveckling lyckats nå
våra förväntade resultat
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Mentorsverksamhet

2015-01-01

2015-12-31

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Analys
Vi fortsatte att arbeta med Mentorsskapet och har fått goda resultat. Trots att bedömningskravet från
Skolverket togs bort valde vi att fortsätta med vår Mentorsverksamhet. Adepterna har varit mycket nöjda med
det stöd och handledning de fått.
Metoden har varit bra för ledningen i samverkan med mentor att kvalitetssäkra kompetensen hos de
nyanställda förskollärarna.
Introduktion för nyanställd förskollärare

2015-01-01

2015-12-31

Nämndmål:
Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller (barn och
ungdom)
Indikator
Andel föräldrar som upplever en god
samverkan med förskolan

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

73

75 %

74

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Barnens vårdnadshavare är trygga.
- Barnens vårdnadshavare har förtroende för och känner tillit till verksamheten.
- Barnens vårdnadshavare ställer frågor och kommer med synpunkter.
- Vi har en bra kontakt med alla vårdnadshavare och har ett respektfullt bemötande.
Analys

Föräldarnöjdheten har ökat enligt Förskoleundersökningen.
Pedagogerna har utvecklat sin samverkan och är mer kundvänliga. Kontinuiteten av
information har ökat och blivit mer kvalitativ. Återkoppling till föräldrarna har skett snabbare
Nöjdheten ökade och stärkte kontakten med nya föräldrar genom att ledningen har haft ett
informationsmöte inför förskolestart.
Pedagogerna har genom arbetssätt, resursanvändning, uppföljning och utveckling lyckats nå
våra förväntade resultat
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Introduktion för nyanställd förskollärare

2015-01-01

2015-12-31

Avvikelse

Analys
Introduktionen av nyanställda förskollärare har tagits emot mycket positivt. Vi har sett att kvalitetssäkringen har
ökat då vi arbetar systematiskt med introduktion och uppföljning.
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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

60 st

60 st

60 st

5100

2014

81

75

81

80

2014

Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

70 %

69 %

80 %

80 %

2014

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

92 %

88 %

92 %

92 %

2014

11,5 %

7,7 %

7%

4,4 %

VB
2014

Indikator
Antal ungdomar som fått sommarjobb i
stadens regi
Aktivt Medskapandeindex

Sjukfrånvaro

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

Åtagande:
St.Eriks förskoleområdes arbetsplatser är medskapande
Uppfylls helt
Analys

Alla förskolor har under året visat på ett engagemang i de forum som ges. Ett ökat
engagemang syns framförallt på APT då ledning och pedagoger tar ansvar för dagordningen.
Ledningens informationsdel har fått mindre plats och dialogen har ökat.
Tavelmötena(Lean) har också utvecklats och blivit använt som ett forum för pedagogerna
själva med och utan förskolechef. Färre frågor faller mellan stolarna och en ökad samsyn
kring respektive förskolas olika frågeställningar och dilemman har skett. Den pedagogiska
reflektionen har ökat mellan ledning och pedagoger på dessa möten.
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3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
S:t Eriks förskoleområde har en budget i balans
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Budget i balans
Analys

Under 2014 har hela St.Eriks förskoleområde arbetat hårt för att få till en budget i balans. Den
handlingsplan som las i början av året reviderades och resultatet blev en stor besparing men
inte tillräcklig.
Kostnadsöversynen och uppföljningen blev mer intensiv och planerades in oftare.
Återkoppling till pedagogerna blev då mer aktuell och vi kunde korrigera inköp och
rekryteringar snabbare.
Den tydliga vikariepolicy som vi införde fick goda konsekvenser då samarbetet mellan
avdelningarna ökade.
För att öka intäkter genom högre beläggning diskuterades vilka olika åtgärder som behövde
utvecklas på varje förskola. Vi förbättrade återkopplingen till föräldrarna, uppföljning av nya
föräldrar, vi såg över våra lokaler inför visning och vi utsåg en visningsansvarig.
Vi tog tillvara föräldrarnas synpunkter kring förbättringar och genomförde ett flertal.
Informationen till föräldrarna blev mer frekvent och kvalitativ.
Nöjdheten ökade i föräldragrupperna under året.

Synpunkter och klagomål
Två klagomål har inkommit från två förskolors föräldrar.
Klagomålen gällde matkvalite, utflykters frekvens och för lite utrymme för barnvagnar.
Klagomålen följdes upp med ett möte där alla föräldrar bjöds in och ett uppföljningsmöte ett
tag efter det.
Matkvaliten var en pågående fråga mellan ledning och matleverantör och bättring var lovad.
Utevistelsen redovisades av pedagogerna och föräldrarna fick en kunskap om hur vi arbeter
med utevistelse i olika former.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 11 (11)

Barnvagnsutrymme för alla kan förskolan inte garantera. En överenskommelse gjordes att
föräldrarna tar paraplyvagnar i största möjliga mån och att förskolan reservera en yta utomhus
för vagnparkering.
På en av förskolorna hade föräldrarna blivit otrevligt bemötta av boende pga sina parkerade
vagnar. Kontakt togs av förskoleledningen med ordförande i bostadsrättsföreningen och en
överenskommelse gjordes om var vagnarna får stå.
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Sammanfattande analys
S:t Görans förskoleområde omfattar sex förskolor. Vi har under året arbetat fram
gemensamma pedagogiska ställningstaganden för vårt förskoleområde: Utforskande
förhållningsätt, Kunskapssyn, Barnssyn, Pedagogisk miljö, Estetiska lärprocesser och
Pedagogisk dokumentation. Detta har tagits fram på nätverk och Apt-möten i samarbete med
alla medarbetare. Vi har också skapat ett gemensamt reflektionsverktyg för alla avdelningar
där arbetslagen kontinuerligt följer upp sitt arbete. Vi har organiserat om all reflektionstid och
vår pedagogiska utvecklingsledare deltar i reflektionen kontinuerligt för att utmana, inspirera
och tillsammans med arbetslagen synliggöra barns lärprocesser. Detta sammantagna arbete
har gjort att vi uppnått en stor likvärdighet i kvalitet på våra förskolor i området. Det är en
mycket bra grund för att fortsätta öka den pedagogiska kvalitén i förskoleområdet inför
kommande år. Vi har också under året gjort helt nya likabehandlingsplaner på alla förskolor
och startat ett arbete med normkritiska diskussioner på våra nätverk, vilket också är ett viktigt
bidrag till likvärdig kvalitet.

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

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

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

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

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
Indikator
Personalens bedömning av "förskolans
förmåga att stödja barns lärande och
utveckling"

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

3,7

3,66

3,7

3,7

2014

Nämndmål:
Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass (barn
och ungdom)
Åtagande:
Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass
Uppfylls delvis
Analys

Vi har haft svårigheter att nå ett samarbete med skolan på det sätt som våra styrdokument
talar om. Detta har länge varit ett förbättringsområde för både förskola och skola på
Kungsholmen och vi hade en förhoppning på att detta skulle fungera bättre i år då Planen för
övergång mellan förskola och skola varit under revidering under vårterminen.

Nämndmål:
Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde (barn och
ungdom)
Indikator
Andel barn som förstår och praktiserar
alla människors lika rätt och värde

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

75

70

75 %

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande
behandling

2014-01-01

2014-12-31

Period
2014

Avvikelse
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Åtagande:
Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
Uppfylls helt
Analys

Alla förskolor har gjort likabehandlingsplaner, utifrån förskolornas egna kartläggningar. Vi
använder DO:s verktyg "Plan för förskola". Användningen av detta verktyg är nytt för året
och har varit ett bra stöd för att omfatta både diskrimineringslagen och lagen mot kränkande
behandling.
Nämndmål:
Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande (barn och ungdom)
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

Andel barn som har god självkänsla
och gott självförtroende

84

83

82 %

2014

Andel barn som är delaktiga och utövar
inflytande

81

83

80 %

2014

Indikator

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrond årligen
genomförs

2014-01-01

2014-12-31

Period

Avvikelse

Åtagande:
Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar inflytande
Uppfylls helt
Analys

Vi arbetar utifrån ett utforskande förhållningssätt, där lyssnandet på barnens tankar, ideer och
teorier är grunden i arbetet och också ett sätt att stärka barnens tro på sig själv och sin
förmåga. Genom vårt nya reflektionsverktyg som används kontinuerligt av alla arbetslag
reflekterar vi över dokumentation och barnens inflytande över verksamheten.
Nämndmål:
Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande (barn och
ungdom)
Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

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

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

88

89

80 %

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande.
Uppfylls helt
Analys

Under året har vi haft ett gemensamt projekt utifrån hållbar utveckling. Barnen har fått
fördjupa sig i naturvetenskapliga frågor tillsammans i mindre projektgrupper där lärandet
tillsammans är i fokus. Användandet av olika estetiska uttryckssätt är ett sätt för barnen att
lära, utforska och förbinda olika ämnesdiscipliner. Att lyssna på varandras tankar, att själv
uttrycka sin åsikt och samarbeta ger barnen möjligheter att utveckla sin förmåga till
kommunikation och samspel.
Nämndmål:
Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller (barn och
ungdom)
Indikator
Andel föräldrar som upplever en god
samverkan med förskolan

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

78

79

80 %

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
Uppfylls delvis
Analys

På höstens förskoleråd analyserade vi resultatet av brukarenkäten tillsammans med
föräldrarna. Utifrån det vi kom fram till har vi bl a skapat kommunikationspärmar för alla
avdelningar för att säkerställa att alla föräldrar ska få information om sitt barns dag vid
hämtning.
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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

60 st

60 st

60 st

5100

2014

75

79

80

80

2014

Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

68 %

7,8 %

80 %

80 %

2014

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

90 %

4,5 %

92 %

92 %

2014

Sjukfrånvaro

7,8 %

4,5 %

4,4 %

4,4 %

VB
2014

Indikator
Antal ungdomar som fått sommarjobb i
stadens regi
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

Åtagande:
St Görans förskoleområde är en medskapande arbetsplats
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ledningen skapar förutsättningar för pedagogers medskapande. Pedagoger tar ansvar för ett
medskapande arbetssätt.
Analys

Förskoleområdet har under året haft en lång process med rekrytering av ny förskolechef. I fem
månader var TF ensam chef för området med ca 80 medarbetare och 8 förskoleadresser.
Under den här tiden avvecklade vi också två förskolor, Knoppen och Vallbarnen. Den höga
arbetsbelastning som var tros också ha påverkat resultatet i medarbetarenkäten. Aktivt
medarbetarindex har sjunkit från 79 % till 75 %. Uppföljning har skett under hösten i alla
medarbetarsamtal och det har gett en annan positiv bild av medarbetarnas upplevelse av sin
arbetsplats. När det gäller sjukfrånvaron har långtidssjukfrånvaron ökat medan
korttidsfrånvaron har minskat, vilket känns positivt då vi tror att det är bra för att också
minska långtidsfrånvaro under nästa år.
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3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
St Görans förskoleområde har en budget i balans
Uppfylls helt
Uppföljning av driftbudget
Förskoleområdet har under fem månader inte haft någon förskolechef under rekrytering.
Under året avvecklades två avdelningar som har lett till att enheten har ett överskott på
740 000 kronor, som i huvudsak är minskade personalkostnader.
Investeringar
Under året har det gjorts investeringar i nya kylar och frysar på S:t Görans förskola.

Synpunkter och klagomål
Klagomål har kommit på personalomsättning på några förskolor. Det är en stor rörlighet bland
förskollärare idag, bristen på förskollärare gör att det tar tid att rekrytera. Vi har också flera
som studerar, där vi har vikariat. Vi är noga med att svara på alla mail och telefonsamtal samt
att återkoppla och föra en diskussion med de förskolor som fått klagomål, t ex. när det gäller
bemötande på en förskola.
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Sammanfattande analys
Fredhäll-Kristinebergs förskolornas verksamhet riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år deras
föräldrar. Barnen erbjuds verksamhet där lek, lärande och omsorg går hand i hand.
Fredhäll-Kristinebergs förskoleområde består av sex förskolor som alla ligger i Fredhäll och
Kristineberg med gångavstånd mellan förskolorna. Förskolan Iskristallen, Förskolan
Pilfinken, Förskolan Ängsknarren, Förskolan Lilla Björnen, Förskolan Skogslandet (öppnades
1 jan 2014) samt Förskolan Purpurn. I förskoleområdet ingår även Öppna Förskolan, i
Rålambshovsparken. Förskoleområdet är relativ ungt och därför kretsar mycket av arbete i
området kring målstyrning, organisation och systematisk kvalitetsarbete. Förskoleområdet
hade under 2014 flera chefsbyten vilket har bidragit till att arbete med
organisationsutveckling har blivit fördröjt. Under hösten 2014 har vi arbetat fram
gemensamma underlag och startat nätverk för pedagoger, så som pedagogisk forum och
lärarforum. Vi har organiserat om våra APT:n, reflektionsmöten, planeringstid för pedagoger.
Vårt arbete i höst har fokuserat på värdegrunden, gemensam syn kring vårt uppdrag utifrån
Lpfö 98/10, kompetenshöjande insatser, professionalism och allas 100 % ansvar. Ledningen
har arbetat aktivt för att medskapande klimat ska råda på våra förskolor. Alla insatser är i
syfte för att skapa likvärdighet och hög kvalité på våra förskolor.
Områdets budget slutade på - 133 tkr. Bidragande orsaken till det var för stor ledningsgrupp,
många sjukskrivna pedagoger och chefer samt flertal barn med särskilda behov. Vikarier i
samband med sjukskrivningar och extra resurstimmar till barn med särskilda behov har varit
en stor utgiftspost i vår budget.

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

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
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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

KF:s inriktningsmål:

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

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
Indikator
Personalens bedömning av "förskolans
förmåga att stödja barns lärande och
utveckling"

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

3,5

2,68

3

3,7

2014

Nämndmål:
Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass (barn
och ungdom)
Åtagande:
Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Fredhäll-Kristinebergs förskolors förväntade resultat
- Alla vårdnadshavare och barn erbjuds ett avslutandesamtal inför 6-års verksamhet där
övergripande dokumentation om förskoleverksamheten lämnas över.
- Överlämningssamtal för barn med särskilt stöd (förskolechefens ansvar)
- Erfarenhetsutbyte kring den pedagogiska verksamheten i förskola till förskoleklass.
- Alla barn som ska börja i förskoleklass skall vara med i en femårsgrupp.
Analys

Samarbete med skolorna i närområden utökas ständigt.
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Nämndmål:
Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde (barn och
ungdom)
Indikator
Andel barn som förstår och praktiserar
alla människors lika rätt och värde

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

64

77

75 %

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande
behandling

2014-01-01

2014-12-31

Period
2014

Avvikelse

Åtagande:
Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att det sker demokratiska processer i arbetet med barnen och mellan barn och barn och
mellan barn och vuxna
Analys

Fredhäll-Kristinebergs förskolor har gemensam ställningstagande för ett genus- och
Jämställdhetsmedvetet synsätt och arbete. Under hösten har vi skrivit ett gemensam Plan mot
kränkande behandling och Likabehandlingsplan.
Miljön både ute och inne erbjuder och inspirerar barnen till att bjuda in varandra i leken och
utveckla strategier för att kunna interagera med varandra. Pedagogerna finns i närheten av
barnen för att hjälpa till att sätta ord på de känslor som kommer till ytan under barns lek. På
samlingarna får barnen möjlighet att bli lyssnade till och sedda samt träna på turtagning och
aktivt lyssna. Miljön skall vara utformad på ett sådant sätt att det skapar möten mellan barnen
där spontana dialoger uppstår. Miljön skall också bidra till att erbjuda ”alla” barnen
möjligheter att finna meningsfullhet och känsla av delaktighet. Barnen deltar i olika
gruppkonstellationer som förändras under tid och dag. Pedagoger observerar barnen enskilt
och i grupp, skriver dokumentationer och reflekterar över dessa med syfte att fånga in, utmana
och pröva olika arbetssätt kring jämställdhet och demokrati. Vi uppmärksammar viktiga
datum för olika kulturella traditioner som finns inom Fredhäll-Kristinebergs förskolor och
välkomnar nya kulturella traditioner som barnen och familjer samt medarbetare har med sig.
Genom våra pedagogiska forum har pedagoger fått verktyg för att stödja barnen i "allas lika
rätt och värde"
.
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Nämndmål:
Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande (barn och ungdom)
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

Andel barn som har god självkänsla
och gott självförtroende

69

82

75 %

2014

Andel barn som är delaktiga och utövar
inflytande

69

75

75 %

2014

Indikator

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrond årligen
genomförs

2014-01-01

2014-12-31

Period

Avvikelse

Åtagande:
Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar inflytande.
Uppfylls helt
Analys

På våra pedagogiska nätverk, reflektionskvällar och APT:n har vi diskuterat vikten att stödja
barnen i deras utveckling när det gäller självkänsla och självförtroende. Genom utvärderingar
kan vi följa de processer.
Nämndmål:
Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande (barn och
ungdom)
Indikator
Andel barn som utvecklar sina förmågor
och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande
och naturvetenskap genom ett lustfyllt
lärande

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

66

80

75 %

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Barnen möter olika kulturevenemang.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att barnen får utveckla ett positivt förhållningssätt till olika kulturevenemang.
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Att barnen får möjlighet att uttrycka sig på flera olika sätt.
Analys

Barnen möter kultur i olika sammanhang. Vi arbetar med kultur för barn och med barn.
Åtagande:
Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ökad nyfikenheten på matematiska former och kommunikation.
Åtagande:
Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ökad nyfikenheten på matematiska former och kommunikation.
Nämndmål:
Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller (barn och
ungdom)
Indikator
Andel föräldrar som upplever en god
samverkan med förskolan

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

78

67

75 %

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ökad kommunikation och dialog med föräldrarna inom förskoleenheten.
Analys

Under hösten har vi haft två förskoleråd på varje förskola där vi diskuterat kring
brukarenkäten och vikten av kommunikation och dialog. Vi har tagit gemensam mall för
föräldrabrev som kommer ut första veckan varje månad.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 8 (9)

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

60 st

60 st

60 st

5100

2014

70

80

75

80

2014

Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

69 %

82 %

80 %

80 %

2014

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

89 %

77 %

88 %

92 %

2014

12,6 %

7,7 %

6%

4,4 %

VB
2014

Indikator
Antal ungdomar som fått sommarjobb i
stadens regi
Aktivt Medskapandeindex

Sjukfrånvaro

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

KF:s
årsmål

Period

100

2014

Åtagande:
Fredhäll och Kristinebergs förskoleområde arbetar aktivt med medskapande
förhållningssätt
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att alla inom förskoleområdet är medvetna om varandras kompetenser och en lärande
organisation står i centrum
Analys

Ledningen skapar förutsättningar för pedagogers medskapande. Pedagoger tar ansvar för ett
medskapande arbetssätt
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3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Fredhäll och Kristinebergs förskoleområdes budget är i balans 2014.
Uppfylls delvis
Analys

De stora kostnaderna för vikarier i samband med många sjukskrivningar i pedagog och
chefsgruppen samt flertal barn med särskilda behov har bidragit till budgetunderskott. De
åtgärder som har vidtagits under hösten var: minska personalkostnader, titta över våra
befintliga resurser när det gäller personal och material. Stor försiktighet vid inköp av
pedagogiskmaterial har vidtagits. Vi har använd oss av det material som finns, förskolorna har
haft stora förråd av material som använts i första hand och även fördelat resurser mellan
förskolorna. Vi har diskuterat och börjat använda "intelligent pedagogisktmaterial"i större
utsträckning. Personalkostnader i ledningsgruppen kunde minskas då två biträdande
förskolechefer har valt att avsluta sin anställning Genom att vår administratör har haft ansvar
för vikariebokning har vi kunnat använda våra interna resurser på bättre sätt och på så sätt
minska vikariekostnader. Vi har även använd våra interna resurser för fortbildning och
kompetensutveckling.
Uppföljning av driftbudget
Uppföljning av budget sker regelbundet månadsvis med förvaltningens controller samt i
ledningsgrupp.

Synpunkter och klagomål
Klagomål har kommit på personalomsättning på några förskolor. Det är en stor rörlighet bland
förskollärare idag, bristen på förskollärare gör att det tar tid att rekrytera. Vi är noga med att
svara på alla mail och telefonsamtal samt att återkoppla och föra en diskussion med de
förskolor som fått klagomål.
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Sammanfattande analys
Preventionsenheten Fält och Fritid har arbetat utifrån verksamhetsplanen och uppfyllt sina
åtaganden för året. Artiklarna i FN:s barnkonvention har varit grunden för enhetens åtaganden
och arbete under 2014.
Enheten har utvecklat sitt informativa arbete under året, vilket bland annat märks genom en
stor ökning av antalet besökare på den egna hemsidan, www.ungkung.se, som haft 41 420
besökare under året. Även antalet föräldrar och samverkanspartners som prenumererar på
enhetens månatliga nyhetsbrev har fortsatt att öka under året.
Enheten har fortsatt att jobba aktivt med uppdraget att stärka och utveckla samverkan mellan
olika aktörer som finns på de arenor där barn och ungdomar befinner sig, både internt inom
stadsdelen och externt inom Stockholms stad. Förskolor och skolor, föräldrar, socialtjänst,
polis, ungdomsmottagningar och ideella organisationer är några av enhetens viktiga
samarbetspartners. Exempel på föreningar som enheten samverkar med är olika
idrottsföreningar, Rädda Barnen och Sveriges pensionärsförbund (SPF).
Främjande och fritid
Enhetens öppna verksamheter har varit välbesökta under året. I parklekarna är besökstrycket
högre än tidigare år och allra mest besökare är det under perioden april-augusti. Exempel på
aktiviteter som har erbjudits och varit populära är bygglek, snickeri, målarstation, grillning
och allsång. Fritidsgården Kuggen har en mer jämn fördelning av besökare över året, den
mest populära aktiviteten är disco för elever i årskurs 6 som anordnas några gånger per år.
Under året har Kuggen utvecklat sin verksamhet genom att börja erbjuda Plugglounge
(läxhjälp) varje onsdag eftermiddag.
I augusti skedde en organisationsförändring som innebar att öppna förskolan flyttades från
preventionsenheten till en förskoleenhet inom samma avdelning.
Lördag 17 maj firades Parklekens dag på Kungsholmen med hundratals besökare. Under
dagen anordnades en familjedag i parklekarna med massor av aktiviteter och på plats fanns
även stadsdelsnämndens ordförande Tina Ghasemi som invigde ”Barnens träd” i båda
parklekarna. Syftet med planteringen av träden är att uppmärksamma barns rättigheter enligt
FN:s barnkonvention.
Fält och prevention
Fältassistenterna har fortsatt sitt arbete gentemot yngre årskurser och har nu en etablerad
kontakt med många F-5 skolor. Det uppsökande arbetet har utökats med att även inkludera
vissa vardagseftermiddagar, vilket har gett positivt resultat i form av många
ungdomskontakter.
Fältassistenterna har sammanställt ett studiematerial med en arbetsprocess för sociala medier
och nätmobbing som har erbjudits alla skolor (F-9) på Kungsholmen. Under hösten har
fältassistenterna varit i fem kommunala skolor och föreläst samt presenterat materialet för
mentorerna så att de sedan kan jobba vidare med eleverna på lektionstid. Utöver metodstödet
till skolorna erbjuder enheten även föreläsningar för föräldrar. En föräldraföreläsning har
genomförts under 2014.
Preventionssamordnarna i Stockholms stad har tillsammans med socialförvaltningen och
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utbildningsförvaltningen genomfört en föräldrakampanj om cannabis där ett
informationsmaterial om cannabis skickades till samtliga föräldrar till elever årskurs ett och
två på gymnasiet. Det har även tagit fram ett informationsmaterial om spice som har spridits
till yrkesverksamma som jobbar med barn och unga samt föräldrar.
Det tobaksförebyggande projektet "För en rökfriare innerstad" som genomförs tillsammans
med Södermalm och Norrmalm har pågått under perioden maj-december och fortsätter även
2015. Under 2014 har satsningen delvis finansierats av projektmedel från socialförvaltningen.
Exempel på aktiviteter som har genomförts under året är:






Erbjudande om metodstöd till skolor och fritidsgårdar
Utbildningsdag om "Rökfri skola" för skolpersonal
Fritidsledarutbildning (tillfälle 1 av 3)
Förstärkt tobakstillsyn
Opinionsbildande aktiviteter, bland annat under tobaksfria veckan

Trygghet
Enheten fick ett tillfälligt budgettillskott för att under sommaren 2014 förstärka verksamheten
i parkerna i syfte att öka tryggheten där. De extra resurserna har använts till att förstärka den
ordinarie verksamheten genom att hålla båda parklekarna öppna hela sommaren samt att öka
vuxennärvaron och erbjuda aktiviteter i Rålambshovsparken, framför allt i anslutning till
skateparken.
Enheten har under året jobbat aktivt med den övergripande tryggheten i stadsdelen genom att
samordna och driva arbetet inom stadsdelens trygghets- och säkerhetsråd. På uppdrag av rådet
har enheten under hösten genomfört en kartläggning av levnadsvillkor, upplevd trygghet och
brottsstatistik på Kungsholmen i syfte att ta fram ett kunskapsunderlag inför trygghets- och
säkerhetsrådets framtida arbete.

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

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

2012-04-25

2014-12-31

Avvikelse

Analys
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Enheten har under året jobbat aktivt med att välja ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel och/eller
måltider.
Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31

Analys
Enheten har under året valt energieffektiva alternativ vid byte av vitvaror och glödlampor.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i
Stockholm
Nämndmål:
Medborgare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i stadsdelens parker
och inom stadsdelsnämndens verksamheter.
Åtagande:
Barn och ungdomar på Kungsholmen har möjlighet till lek, rekreation, fritid och vila
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Enheten har mötesplatser, aktiviteter och kanaler som når barn, ungdomar och föräldrar.
- Barn, ungdomar och föräldrar känner till enhetens verksamheter.
- Besökare är nöjda med enhetens öppna verksamheter.
Analys









Besöksantalet i parklekarna har fortsatt att öka ytterligare under 2014. Totalt under
året är det genomsnittliga dagliga besöksantalet 438 personer, vilket är en ökning med
omkring 15 % jämfört med 2013.
Fritidsgården Kuggen har besökts av i snitt 42 ungdomar på fredagar och 18 ungdomar
på onsdagar, vilket ligger i linje med antalet besökare för de två senaste åren.
Under hösten genomfördes enkätundersökningar bland besökarna i parklekarna och på
öppna förskolan. Resultatet visar överlag en stor nöjdhet beträffande verksamhetens
utbud och kvalitet samt personalens kunskap och bemötande. Besökarna förmedlar
även en del konstruktiva synpunkter och önskemål som framför allt handlar om
utökade öppettider och tillgång till specifika lekmaterial och aktiviteter. Resultatet från
besöksenkäterna bifogas i separata bilagor.
Enhetens hemsida, www.ungkung.se, har haft 41 420 besökare under året, vilket är en
ökning med nästan 30 % jämfört med 2013. De flesta hittar till hemsidan via olika
sökmotorer, främst google.se.
Via enhetens olika informationskanaler har både barn, ungdomar, föräldrar och
samverkanspartners kunnat lämna synpunkter på verksamheterna, vilket nästan
uteslutande har varit positiv feedback.
Totalt under året har åtta ungdomar ansökt om Kulturstöd för unga, varav sju
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ansökningar har beviljats och en har avslagits.
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

Analys
Samtliga verksamheter inom enheten har under året sett över och uppdaterat sina handlingsplaner gällande
kris- och säkerhet.

Åtagande:
Barn och ungdomar på Kungsholmen är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn och ungdomar upplever att föräldrar och andra vuxna är närvarande och skapar trygghet
genom ett tydligt förhållningssätt.
Barn, ungdomar och föräldrar känner till enhetens verksamheter och känner att de kan
kontakta personalen vid behov.
Analys







Besöksenkäterna som har genomförts i enhetens öppna verksamheter under året visar
att mötesplatserna upplevs som väldigt trygga av både barn, ungdomar och vuxna.
Drygt 92 % av besökarna i parkleken svarar att de känner sig trygga i verksamheten.
Besökarna nämner framför allt hög vuxennärvaro, engagerad och lyhörd personal samt
bra översikt i parken som viktiga trygghetsskapande faktorer.
Fältassistenterna har varit ute och fältat 71 eftermiddagar och kvällar under året
fördelat på vardagar och fredagar samt ett antal speciella tillfällen såsom Program
Supporter, ungdomsfestivalen We Are Sthlm (WAS) och inbeordringar. Nytt för året
är en utökning av det uppsökande arbetet på eftermiddagar, vilket har visat sig ge gott
resultat i form av många ungdomskontakter. Totalt under året har fältassistenterna haft
drygt 730 för dem kända ungdomskontakter, varav en del har varit återkommande
kontakter. Utöver det har fältassistenterna träffat hundratals ungdomar i det
uppsökande arbetet.
Majoriteten av de svarande i våra enkäter till ungdomar, föräldrar och
samverkanspartners uppger att enhetens arbete bidrar till en ökad trygghet på
Kungsholmen. (Resultatet av samtliga enkäter bifogas).
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I Stockholmsenkäten 2014 uppger 84 % av pojkarna och 81 % av flickorna i årskurs 9
att de känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensamma sent en kväll i
området. Motsvarande siffror för eleverna i årskurs 2 på gymnasiet är 100 % bland
pojkarna och 76 % bland flickorna.
För att öka vuxennärvaron ute på helgkvällarna har de ansvariga för nattvandringen på
Kungsholmen valt att testa ett nytt koncept under 2014. Ett samarbete med
Rålambshovsskolan har inletts som handlar om att man schemalägger klasserna i
årskurs 6-9. Schemat skickas ut via skolan och kontaktansvarig är respektive
klassförälder, som också skickar ut en påminnelse i nära anslutning till vandringen.
Nattvandrarna har varit ute på fredagar under perioden april-juni samt augusti-oktober.
Enheten har under året jobbat aktivt med den övergripande tryggheten i stadsdelen
genom att samordna och driva arbetet inom stadsdelens trygghets- och säkerhetsråd.
På uppdrag av rådet har enheten under hösten genomfört en kartläggning av
levnadsvillkor, upplevd trygghet och brottsstatistik på Kungsholmen i syfte att ta fram
ett kunskapsunderlag inför trygghets- och säkerhetsrådets framtida arbete.
Enheten fick ett tillfälligt budgettillskott för att under sommaren 2014 förstärka
verksamheten i parkerna i syfte att öka tryggheten där. De extra resurserna har använts
till att förstärka den ordinarie verksamheten genom att hålla båda parklekarna öppna
hela sommaren samt att öka vuxennärvaron och erbjuda aktiviteter i
Rålambshovsparken, framför allt i anslutning till skateparken. I Kronobergs parklek
var det omkring 150 besökare/dag under sommarperioden och det erbjöds olika
aktiviteter samt caféförsäljning. I Rålambshovsparken sattes ett aktivitetstält upp vid
skateparken under sex veckor (vecka 26-31). Där arrangerade en fritidsledare
tillsammans med en sommarjobbande ungdom olika aktiviteter på vardagar mellan
kl. 10-16, vilket var uppskattat av besökare i parken. Under den allra varmaste
perioden märktes det att besöksantalet sjönk i alla sommaröppna verksamheter.
Enhetschefen ingår i stadsdelens interna säkerhetsgrupp som bildades under våren.
Enhetschefen, preventionssamordnaren och alla tre fältassistenter ingår i stadsdelens
POSOM-grupp.
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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:
Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden och utvecklas gynnsamt
(social omsorg, barn och ungdom)
Åtagande:
Barn och ungdomar på Kungsholmen tillförs skyddsfaktorer och riskfaktorer
begränsas.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Barn, ungdomar och föräldrar har erbjudits och tagit emot stöd och hjälp.
- Barn, ungdomar och föräldrar vet vad enheten arbetar med och känner att de kan kontakta
personalen vid behov.
- Föräldrar upplever att de får stöd i sin föräldraroll
- Föräldrar och samverkanspartners är informerade om aktuella trender och hur
ungdomssituationen på Kungsholmen ser ut.
- Enhetens samverkanspartners har tillförts kunskap om risk- och skyddsfaktorers betydelse
samt beprövade arbetsmetoder inom preventionsområdet.
Analys

- Fältassistenterna haft drygt 730 för dem kända ungdomskontakter, varav en del har varit
återkommande kontakter. Utöver det har fältassistenterna träffat hundratals ungdomar i det
uppsökande arbetet. Mer ingående enskilda samtal/kontakter har hållits med 36 ungdomar och
bland dem har 18 ungdomar slussats vidare till socialtjänst, skolkurator eller annan kommun.
- Bland dessa ungdomar finns ett antal enskilda individärenden där fältassistenterna
tillsammans med skola, socialtjänst och andra aktörer har varit delaktiga och lagt ned mycket
tid, resurser och engagemang under året.
- Fältassistenterna har deltagit på 10 föräldramöten och haft 34 stödkontakter med föräldrar.
Den övervägande delen av stödkontakterna har skett på initiativ från föräldrarnas sida.
- Fältassistenterna har sammanställt ett studiematerial med en arbetsprocess för sociala medier
och nätmobbing som har erbjudits alla skolor (F-9) på Kungsholmen. Under hösten har
fältassistenterna varit i fem kommunala skolor och föreläst samt presenterat materialet för
mentorerna så att de sedan kan jobba vidare med eleverna på lektionstid. Utöver metodstödet
stockholm.se
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till skolorna erbjuder enheten även föreläsningar för föräldrar. En föräldraföreläsning har
genomförts under året.
- Enhetens öppna verksamheter är genom sin tillgänglighet och kompetenta personal en
skyddsfaktor som även fyller en nätverksskapande funktion för besökarna. I besöksenkäterna
är det många föräldrar som uttrycker betydelsen av en tillgänglig, öppen och trygg mötesplats
där man kan träffa och utbyta erfarenheter med andra vuxna. (se bifogade bilagor)
- Den övervägande majoriteten av de föräldrar som har besvarat enkäten om enhetens arbete
anser att enheten tillför dem information om ungdomssituationen på Kungsholmen, bidrar till
att minska risker bland ungdomar och stärker dem i deras föräldraroll.
- I den enkät som besvarades av våra samverkanspartners uppger majoriteten av de svarande
att enheten bidrar till att stärka skyddsfaktorer samt minska riskfaktorer och deras inverkan
hos och kring barn, ungdomar och föräldrar på Kungsholmen.
- Resultatet av enkäterna om enhetens visar även att både ungdomar och föräldrar i stor
utsträckning har förtroende för enheten och känner att de kan kontakta enheten vid behov. (se
bifogade bilagor)
- Under maj och juni höll pedagogerna på öppna förskolan en föräldragrupp i
spädbarnsmassage som en del i examensarbetet i IAIM - International Association of Infant
Massage – spädbarnsmassageutbildningen.
- I samarbete med nattvandrarna på Kungsholmen, Rädda Barnen och Västermalms
församlingar har enheten anordnat fyra kostnadsfria föreläsningskvällar, "Tänkvärda
tisdagar", under året. Föreläsningarnas tema har varit följande:





Så blir du en pratbar förälder! - föreläsare Petra Krantz Lindgren
Cannabis - föreställningen Kicktorsken med Alexander Salzberger följt av en
paneldebatt om cannabis med representanter från Maria Ungdom, skolan, närpolisen
och Kungsholmens fältassistenter.
Syskongnabb och syskonkärlek - livets bästa relationsskola! - föreläsare Maria
Hällström
Upptäck ett osynligt handikapp - ADHD - föreläsare Ralph Minnema

Samtliga föreläsningar har hållits i Kungsholms kyrka och haft ett 100-tal besökare.
- Preventionssamordnarna i Stockholms stad har tillsammans med socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen genomfört en föräldrakampanj om cannabis där ett
informationsmaterial om cannabis skickades till samtliga föräldrar till elever årskurs ett och
två på gymnasiet.
- Tillsammans med socialförvaltningen har preventionssamordnarna i Stockholms stad tagit
fram en informationsbroschyr om spice som har spridits till yrkesverksamma som jobbar med
barn och unga samt föräldrar.
- Det tobaksförebyggande projektet "För en rökfriare innerstad" som genomförs tillsammans
med Södermalm och Norrmalm har pågått under perioden maj-december och fortsätter även
2015. Under 2014 har satsningen delvis finansierats av projektmedel från socialförvaltningen.
Exempel på aktiviteter som har genomförts under året är:


Erbjudande om metodstöd till skolor och fritidsgårdar
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Utbildningsdag om "Rökfri skola" för skolpersonal
Fritidsledarutbildning (tillfälle 1 av 3)
Förstärkt tobakstillsyn
Opinionsbildande aktiviteter, bland annat under tobaksfria veckan

- Enheten har aktivt arbetat med att uppmärksamma trender och/eller problem i
ungdomsgruppen via artiklar i lokala media i syfte att öka kunskapen hos både föräldrar och
professionella.
- Enheten har deltagit på socialtjänstens informationsträffar för skolor och förskolor som
anordnats vid fyra tillfällen under året. Syftet med träffarna är att förbättra samverkan mellan
verksamheterna genom att bland annat ge information om anmälningsrutiner och hur ett
ärende hanteras.
- Enhetens månatliga nyhetsbrev har 735 föräldrar som prenumeranter som därigenom får
regelbunden aktuell information om situationen på Kungsholmen när det gäller barn,
ungdomar och trygghetsfrågor. Inom det professionella nätverket prenumererar 61 personer
på nyhetsbrevet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

ABC (Alla Barn i Centrum)

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Analys
Under 2014 har ingen ABC-grupp genomförts inom enheten med anledning av att vi inte har fått någon
förfrågan om det.

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

60 st

60 st

60 st

5100

2014

96

80

2014

90 %

80 %

2014

Analys
Preventionsenheten har haft sju sommarjobbande ungdomar under året.
Aktivt Medskapandeindex

100

96

Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

100 %

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

100 %

100 %

100 %

92 %

2014

Sjukfrånvaro

1,1 %

0,7 %

1,3 %

4,4 %

VB
2014

Analys
Sjukfrånvaron för Fält och Fritid är 0,14 % och för parklekarna 8,64 %. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för
hela enheten blir således 1,1 %.
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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
100

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål
100

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Preventionsenheten Fält och Fritid är en medskapande arbetsplats
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Medarbetare inom enheten känner sig delaktiga och medskapande på sin arbetsplats och har
möjlighet att inom ramen för uppdraget påverka sitt arbete.
TQI och AMI ska vara minst lika högt som under 2013 (TQI 77 och AMI 96).
Analys

- För att säkerställa en god arbetsmiljö arbetar enheten fokuserat med medskapande. Både
AMI och medarbetarsamtal visar mycket positiva resultat. Även enhetens låga sjukfrånvaro
understryker att arbetsmiljön inom enheten är bra.
- Kronobergs parklek har haft fortlöpande samarbete med Arbetsförmedlingen kring Fas3anställningar. Även övriga verksamheter inom enheten har erbjudit återkommande möjlighet
till praktikplatser. Syftet med detta har främst varit att bidra till att studerande och arbetslösa
får möjlighet till utveckling och hjälp med att komma in på arbetsmarknaden.
- Under året har medarbetarna inom enheten tagit del av kompetensutveckling i form av:













Utbildningsserie kring unga som har sex mot ersättning (fältassistenter)
"MI skarpt läge" (fältassistenter)
Krisutbildning med fokus på psykosocialt stöd (enhetschef, preventionssamordnare
och fältassistenter)
Riksutbildning för fältarbetare (fältassistenter)
Utbildningsdagar om alkohol och narkotika (preventionssamordnare och
fältassistenter)
Utbildningsdag om ADHD (fält och fritid)
LUFT-konferens om tobaksförebyggande arbete (preventionssamordnare)
Föreläsningar om bemötande (alla inom enheten)
Brandskyddsutbildning (parklekar)
Hantverksutbildning (parklekar)
Intern IT-utbildning (alla inom enheten)
Seminarium om alkoholism och medberoende (enhetschef och
preventionssamordnare)
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3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Kungsholmens Preventionsenhet Fält och Fritid har en budget i balans
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten har en budget i balans.
Analys

Enhetens budget är i balans.

Synpunkter och klagomål








Under våren och sommaren har enheten tagit emot samtal och mejl från allmänheten
gällande oroligheter i området vid Kristinebergsklipporna, Hornsbergs strand och
skateparken (övrigt). Vissa av dessa frågor har kunnat hanteras internt medan vissa har
skickats vidare till andra instanser.
Det har inkommit ett antal klagomål gällande öppna förskolans lokal där det framförs
tydliga behov och önskemål om större utrymmen för den verksamheten.
(tillgänglighet)
Besökare i Rålambshovs parklek har framfört klagomål om att det vistas hundar i
parkleken. Det har även framförts klagomål gällande att det förekommer rökning och
alkoholförtäring i parkleken. (kvalitet)
Enheten har även tagit emot ett 10-tal positiva synpunkter på verksamheten från
föräldrar, ungdomar och samverkanspartners, bland annat i form av brev och mejl.
(kvalitet och bemötande)
Utöver de synpunkter och klagomål som inkommer skriftligt och/eller via telefon får
enheten kontinuerligt muntlig feedback från de målgrupper vi arbetar med.
Samtliga synpunkter och klagomål som inkommer till enheten besvaras samt lyfts upp
och diskuterats inom enheten som underlag för verksamhetsutveckling.
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Sammanfattande analys
Inledning
Barn i åldrarna 2 – 6 år med motoriska funktionsnedsättningar och deras nätverk får stöd från
Stockholms habiliteringsenheter. Verksamheten består av två enheter, Habiliteringsenheten
Ballongen i Skarpnäck och Stadshagens habiliteringsenhet på Kungsholmen.
Upptagningsområdet omfattar hela Stockholms län. Hemkommunen står för kostnaden för
barnets träningsperiod, i enlighet med en tidigare skatteväxling. Verksamheten är ensam i sitt
slag i Stockholms län.
De två enheterna ger barnen samordnade habiliteringsinsatser. Arbetsterapeut, sjukgymnast,
logoped och specialpedagoger arbetar på enheterna. Barnens utvecklingsmöjligheter ökar
genom att arbetslagen tydligt kan förmedla ett praktiskt förhållningssätt till föräldrar,
förskolepersonal och resurspersoner.
Vi vänder oss även till all förskolepersonal i Stockholms, som arbetar med barn med
funktionsnedsättningar. Föreläsningar och Workshops med olika teman erbjuds.
Verksamheten på Stockholms Habiliteringsenheter bedrivs i enlighet med aktuell evidens i
vad det gäller barn med Cerebral Pares. Enheternas arbetsmetod är inspirerad av
Målfokuserad Träning (MFT). Fokus ligger på barnet men även på dess omgivning och alla
insatser syftar till funktionella vinster för barnet och dess familjer.
Vi fokuserar på barnets möjligheter, inte begränsningar.
Mer information finns på www.stockholm.se/habiliteringsenheterna
Sammanfattande analys av år 2014
Verksamheten på Stockholms habiliteringsenheter har fortgått planenligt under året. Den har
präglats av kreativitet och entusiasm, vilket också visar sig i mycket nöjda små och stora
kunder.
Enhetens ekonomi har även under 2014 varit i mycket god balans
Barnen på habiliteringsenheterna har också en journal i Landstingets system Take Care.
Under flera år har vi arbetat för att få Läsbehörighet i detta system. Trots en stor arbetsinsats
från många personer blev det inte klart under 2014 heller. Läsbehörigheten behövs för att vi
ska kunna garantera att våra insatser görs med underlag från alla fakta, t.ex. röntgenresultat.
Samverkan med förskolor och kranskommunerna har varit två fokusområden.
Habiliteringsenheten Ballongen flyttade tillbaka till lokalerna som förstördes av brand i nov
2012. Vi kan nu erbjuda en mycket bra miljö för träning och arbete. Ett stort lyft för besökare
och medarbetare.
Fler och fler förskolor uppmärksammar våra erbjudanden om fortbildning. De föreläsningar
och workshops vi anordnat har varit mycket uppskattade och trycket på platserna har oftast
varit stort.
Det är otroligt stimulerande att få arbeta med en så uppskattad verksamhet som
habiliteringsenheterna. Verksamheten har utvecklats ytterligare under året och vi ser fram
emot 2015.

Stadshagsvägen 7
112 50 Stockholm
076 82 54 027

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 3 (12)

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

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

Under 2014 byttes samtliga vitvaror ut på habiliteringsenheten Ballongen och kyl och
diskmaskin på Stadshagens habiliteringsenhet, i samtliga fall valdes energieffektiva varor.
Båda enheterna källsorterar. Inhandling av torktumlare för att minsta användning av det mer
energikrävande torkskåpet.
Stadshagens har avtal med en matleverantör med eko-profil. Cateringföretaget väljer
ekologiska varor, där det är möjligt.
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

Brandskyddspolicyn är uppdaterad på båda verksamheterna. Grund till ny kris- och
säkerhetsplan är utarbetad inklusive riktlinjer för avvikelsehantering
Förstahjälpen utbildning för samtliga medarbetare.
Översyn av den fysiska miljön. Rutiner för säkerhet på gården har utarbetats och
genonomförts efter att kanyler har påträffats. Stadshagens gård, som varit eftersatt, har
genomgått en översyn utifrån barnsäkerhetsaspekter. Lekutrustning har tagits bort för att
ersättas med säkrare utrustning.
Stadshagsvägen 7
112 50 Stockholm
076 82 54 027
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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:
De barn, som får stöd från Habiliteringsenheterna, får möjlighet till delaktighet i
vardagliga aktiviteter.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att barnen utvecklar sina förmågor inom de prioriterade målområden som de får träna på
habiliteringsenheten. Målområdena är motoriska, kommunikativa, och sociala. Träningen
syftar till att barnen ska uppnå en ökad delaktighet o självständighet i vardagliga aktiviteter
utifrån sina egna förutsättningar
Analys

Tillsammans med föräldrarna har vi kommit fram till vilka målområden som vore mest
gynnsamt för barnet att arbeta mot, för att kunna vara mer självständigt. Målen är indelade i
olika kategorier såsom kroppsfunktion, aktivitet och delaktighet.
Vi använder en målsättningsmetod (Goal Attainment Scaling,GAS) som delar in varje mål i
delmål: Ett utgångsläge (-2), På väg att uppfyllas(-1), Uppfyllda (0), Över förväntan (+1),
Mycket över förväntan (+2).
Det krävs stor kunskap om barnet och dess nätverk för att sätta adekvata mål. Barnens
möjligheter att nå sina mål påverkas alltså i stor utsträckning av omgivningen.
Närvarofrekvensen har också stor påverkan. Flera föräldrar har uttryckt att de tycker det är
svårt att prioritera vilka mål de anser vara viktigast.
Alla habiliteringsplaner har utvärderats med föräldrarna.
Vi har också erbjudit hembesök. Syftet är att ge stöd i anpassningar och träning. Under året
har vi gjort 27 hembesök.
Nya rutiner för mottagande av barn, föräldrar och förskolepersonal personal implementerat.
Våren 2014
Ballongen:
10 barn och sammanlagt 19 mål. 2 mål där barnen stannade kvar i utgångsläget (nivå -2), 8
mål där barnen var på väg att uppfylla målet (-1). 6 mål uppfyllda (0). 2 mål uppfyllda över
förväntan (+1) och 1 mål uppfyllt mkt över förväntan (+2).
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Stadshagen
12 barn och sammanlagt 28mål. 2 mål där barnen stannade kvar i utgångsläget (nivå -2), 5
mål där barnen var på väg att uppfylla målet (-1). 13 mål uppfyllda (0). 5 mål uppfyllda över
förväntan (+1) och 2 mål uppfyllda mkt över förväntan (+2).
Hösten 2014
Ballongen
10 barn sammanlagt, 20 mål. 2 mål där barnen stannade kvar i utgångsläget (nivå -2), 5 mål
där barnen var på väg att uppfylla målet (-1). 8 mål uppfyllda (0). 3 mål uppfyllda över
förväntan (+1) inget mål uppfylldes mkt över förväntan (+2).
Tre mål har ej tränats i hemmet och således ej bedömda av föräldrar. Dessa har dock tränats
på enheten och uppnåddes, dvs 0 (HT2014).
Stadshagen
8 barn på Stadshagen, sammanlagt 14 mål.
2 mål på väg att uppfyllas (nivå -1). 6 mål uppfyllda (0). 5 mål uppfyllda över förväntan (+1)
och 1 mål mycket över förväntan (+2).
Utöver målen innehåller också barnens habiliteringsplaner olika specifika insatser, som ska
möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt. Enheterna har åtagit sig och slutfört
sammanlagt 493 st. insatser, utöver barnens träning och handledning till nätverket. Flera
insatser kräver många åtgärder för att kunna slutföras.
Journalkopior (sammanfattningar), har skickats till uppdragsgivarna i Landstinget.
Åtagande:
Förskolepersonal får kunskap och idéer för att kunna ge stöd till barn med
funktionsnedsättning.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att förskolepersonalen anser att de fått användbara idéer och kunskap så de kan erbjuda ett
utvecklande förhållningssätt.
Innemiljö:
Att förskolepersonalen anser att de får kunskaper så de kan anpassa och utnyttja innemiljön på
ett för barnet utvecklande sätt.
Utemiljö:
Att förskolepersonalen anser att de får kunskaper så att de kan erbjuda en aktiv utevistelse för
alla barn.
Analys

Fortbildningsinsatserna består av två delar. Den första delen är den fortbildning och
handledning som ges till de vuxna som är med barnet på habiliteringsenheten. Syftet är att öka
barnets delaktighet och stödja de vuxnas arbete med förskolans läroplan.
Den andra delen är de workshops och föreläsningar som erbjuds all personal på förskolor,
som har barn med funktionsnedsättningar.
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Fortbildning av vuxna som är med barnet.
Personerna har fått individuell handledning utifrån ett specifikt barn, praktiskt och teoretiskt.
Utöver detta har vi också erbjudit en teoretisk handledning / fortbildning i grupp varje vecka.
Genomgång av utvärderingarna från förskolepersonal visar att de är mycket nöjda med det
stöd de fått. I utvärderingen vid terminssluten uppger samtliga resurser att handledning är
mycket uppskattat, både i grupp och enskilt, och något man gärna vill ha mer av. Förslag vi
fått är att alla ska få ett intyg – det införs våren 2015.
Enheterna saknar en gemensam utvärderingsblankett där alla specifikt får skatta sin nöjdhet
med ovanstående åtagande. En arbetsgrupp har bildats och ska bli klara under 2015.
Stadshagen har dessutom erbjudit en Halvdagsutbildning under våren och hösten, till resurser
såväl som föräldrar och övriga personer i barnets nätverk.
Enheten erbjuder besök på barnens förskolor: Besöken syftar till att ge förslag på
anpassningar av barnens miljö, inställning av hjälpmedel eller diskussioner om hur barnet bäst
ska bli inkluderat. I våras gjorde många barn sin sista träningsperiod inför skolstart varpå flera
fick både förskole- och skolbesök.
Vi har märkt vissa svårigheter att boka tider med förskolorna. Förskolornas arbetsbelastning
gör det svårt för dem att hitta tider för att ta emot besök, ffa för möten utan barn.
Sammanlagt gjordes ändå 46 sådana besök.
Fortbildningsinsatser riktade till all förskolepersonal 2014:
Praktiska tips kring språkträning och språkutveckling.
Föreläsare: logoped Elvira Ashby och Anneli Tisell
Anordnades både på våren och på hösten
Våren: 23 deltagare. Utvärderingar: 23
På frågan Motsvarade föreläsningen dina förväntningar? svarade” 10 personer ”I hög grad”,
11 ”I ganska hög grad 2 ” i ganska låg grad”.
Tror du att du kommer att kunna använda de tips och idéer du fått? svarade
11 ”I hög grad”, 11 ”I ganska hög grad” och” 1 ” i ganska låg grad”.
Hösten: 20 deltagare varav 18 lämnade utvärdering
På frågan Motsvarade föreläsningen dina förväntningar? svarade
8 personer ”I hög grad”, 9 ”I ganska hög grad” och” 1 ” i ganska låg grad”.
Tror du att du kommer att kunna använda de tips och idéer du fått? svarade
7 ”I hög grad, 10 ”I ganska hög grad” och” 1 ” i ganska låg grad”.
Kommunikation och stimulans med musik som medel:
föreläsare: Magnus Allenstam och Margareta Reinhammar
Antal deltagare 14. Utvärderingar: 14
På frågan Motsvarade föreläsningen dina förväntningar? svarade
12 personer ”I hög grad” och 2 ”I ganska hög grad”
Tror du att du kommer att kunna använda de tips och idéer du fått? svarade 8 ”I hög grad”
och 6 ”I ganska hög grad.
Kom igång att teckna! (Kurs om tre tillfällen)
Föreläsare: logoped och specialpedagoger från Stadshagen
Antal deltagare: 12 Utvärderingar: 11 av 12 deltagare (en person var sjuk sista gången och
kunde inte svara).
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På frågan Motsvarade föreläsningen dina förväntningar? svarade
10 personer ”I hög grad”, 1 ”I ganska hög grad”.
Tror du att du kommer att kunna använda de tips och idéer du fått? svarade
10 ”I hög grad” och 1 ”I ganska hög grad”.
Önskemål om fortsättningskurs.
Workshop utelek
Anordnades av medarbetare på Ballongen. Två gånger under hösten (under våren var
verksamheten evakuerad och hade inte tillgång till sin gård).
Antal deltagare: 13 stycken. Utvärderingar: 13
På frågan Motsvarade workshopen dina förväntningar? svarade
6 personer ”I hög grad , 6 ”I ganska hög grad” och” 1 "i ganska låg grad”.
Tror du att du kommer att kunna använda de tips och idéer du fått? svarade
2 ”I hög grad”, 9 ”I ganska hög grad” och 2 ” i ganska låg grad” (p.g.a. små möjligheter på
förskolans gård). Flera förskolpedagoger vittnar om svårighet i genomförandet på de enskilda
förskolorna pga. brist på ekonomi och personal.
”Lek, samspel och AKK”
föreläsare: Anna Ås och Helena Wandin
Antal deltagare: 32 stycken. Utvärderingar: 19
På frågan Motsvarade föreläsningen dina förväntningar? svarade 16 personer ”I hög grad”,
3 ”I ganska hög grad”.
Tror du att du kommer att kunna använda de tips och idéer du fått? svarade 14 ”I hög grad”
och 5 ”I ganska hög grad”.
”Goda förutsättningar för lek”
föreläsare: Bella Berg
Antal deltagare: 25. Utvärderingar: 21
På frågan Motsvarade föreläsningen dina förväntningar? svarade
16 personer ”I hög grad” och 5 ”I ganska hög grad”.
Tror du att du kommer att kunna använda de tips och idéer du fått? svarade 15 ”I hög grad”
och 6 ”I ganska hög grad”.
Sammanlagt deltog 139 personer i föreläsningar, kurser eller workshops 2014.
Nämndmål:
Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning får god information om vad
verksamheten kan erbjuda, dess mål och om det egna barnets utveckling (barn
och ungdom)
Åtagande:
Vårdnadshavarna, till de barn som har en plats på Stockholms habiliteringsenheter,
får god information om verksamheten och inbjuds till samverkan om barnets
behandlingsplan.
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Att föräldrarna anser att de är välinformerade om de insatser verksamheten kan erbjuda.
Att föräldrarna prioriterar bland olika målområden, deltar i att sätta upp mål för sitt barn och
besluta om åtgärder.
Att föräldrar anser att de är välinformerade om det egna barnets utveckling inom de områden
som ingår i behandlingsplanen.
Att alla föräldrar är nöjda med stödet de får från habiliteringsenheten.
Analys

Samtliga barns föräldrar har inbjudits och deltagit i att utarbeta barnens habiliteringsplaner.
Under våren hade vi flera flerspråkiga föräldrar och även föräldrar med behov av stöd i sin
livssituation. Flera barn som hade en träningsperiod under våren började i skolan hösten 2014,
detta har föräldrarna efterfrågat mycket stöd med.
Under 2015 kommer vi utarbeta en ny föräldraenkät, som ger föräldrarna mer utrymme att
komma med förbättringsförslag.
Sammanställning av svaren från föräldraenkäterna 2014:
Det är 35 av 40 föräldrar som lämnat in svar på föräldraenkät under läsåret.
1. I vilken utsträckning har du/ni varit delaktiga i att sätta på för ert barn?
30 föräldrar har svarat ”i hög grad”. och 5 ”i ganska hög grad”.
2. I vilken utsträckning har du/ni varit delaktiga i att besluta om vilka åtgärder som ska
prioriteras denna termin? 30 föräldrar har svarat ”i hög grad” och 5 ”i ganska hög
grad”.
3. I vilken utsträckning känner du/ni er informerade om barnets utveckling? 33 föräldrar
har svarat ”i hög grad och 2 "i ganska hög grad"
4. I vilken utsträckning har ert barn utvecklats mot sina mål?: 20 föräldrar har svarat ”i
hög grad” 15 ”i ganska hög grad”
5. I vilken utsträckning har du/ni fått stöd för att kunna genomföra träningen hemma? 21
föräldrar har svarat ”i hög grad” 13 ”i ganska hög grad” 1 ”i ganska låg grad”
6. I vilken utsträckning är du/ni nöjda med de insatser ni har fått i samband med våra
hembesök? 22 föräldrar har svarat ”i hög grad” 2 st ”i ganska hög grad”.( För 11 har
det ej varit aktuellt med hembesök)
7. I vilken utsträckning tycker du/ni att vår verksamhet har stimulerat utvecklingen hos
ert barn? 33 föräldrar har svarat "i hög grad” och 2 "i ganska hög grad"
8. I vilken utsträckning har du/ni fått det stöd ni har behövt i kontakten med andra
verksamheter, så som ortopedverkstad, hjälpmedelscentral, läkare m.fl.?: 26 föräldrar
har svarat ”i hög grad” 7 ”i ganska hög grad” 1 st " i ganska låg grad"
9. I vilken utsträckning har ert barn fått de hjälpmedel vi kommit överens om?
33 föräldrar har svarat ”i hög grad” 1 i " ganska hög grad" och 1 " i ganska låg grad"
10. I vilken utsträckning är du/ni nöjda med stödet till resursperson och förskola?30
föräldrar har svarat ”i hög grad” 4 ”i ganska hög grad” och 1 ”i ganska låg grad”
11. I vilken utsträckning är du/ni sammantaget nöjda med stödet ni fått? 34 föräldrar har
svarat ”i hög grad” och 1 ”i ganska hög grad”
12. I vilken utsträckning skulle du/ni rekommendera vår verksamhet till andra?Samtliga
föräldrar svarade ”i hög grad”.
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Övriga kommentarer: ”Ni är fantastiska","Toppen här”,”Alla i personalen är otroligt
duktiga och bemöter alla barn på ett mycket fint sätt, en stor eloge och ett stor tack till
er alla!”, "Från hjärtat – vi är nöjda med allt i allra högsta grad”, ”Engagerade,
underbara människor med mycket kompetens!”
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

60 st

60 st

60 st

5100

2014

92

89

87

80

2014

Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

100 %

83 %

85 %

80 %

2014

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

100 %

100 %

100 %

92 %

2014

3%

2,7 %

3%

minska

VB
2014

Indikator
Antal ungdomar som fått sommarjobb i
stadens regi
Aktivt Medskapandeindex

Sjukfrånvaro

Habiliteringsenheterna har sommaruppehåll och kan inte erbjuda sommarjobb.

I stadens medarbetarenkät finns inte variabeln attraktiv arbetsgivare med, inte heller om man
anser sitt arbete vara spännande och utmanande. MEN det finns andra variabler där resultaten
visar hur man ser på sitt arbete: Motivationsindex 90-95, Aktivt medskapande 91 - 92. 100%
anser att de vet vad som förväntas av dem och att de kan göra ett gott arbete. Alla har en bra
arbetssituation. De tycker att vi provar nya arbetssätt, att de gör ett gott arbete, att alla är
engagerade och bidrar med nya ideer som vi tar tillvara.
De uppskattar att de får handledning, har möjlighet till flextid och erbjudanden om
friskvårdsbidrag och rabatter. Önskemål har framförts om att möjligheten att göra friskvård på
arbetstid återinförs (det var tidigare en timme/vecka)
Sjukfrånvaro totalt 152 dagar dvs 2,99%. I små arbetslag får t.ex. planerade operationer stort
genomslag i statistiken.
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:
Alla medarbetare på Stockholms habiliteringsenheter är medskapande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att alla medarbetare bidrar till att enhetens verksamhet utvecklas.
Analys

I medarbetarenkäten är det aktivt medskapande indexet mycket högt (Ballongen = 92 och
Stadshagen = 91)
Alla bidrar med ideer (100 %) och sin arbetsinsats så att verksamheten utvecklas.
Motivationsindex är på topp (B = 95 och S = 90)
Medarbetarnas egen analys:
Ballongen: Enhetens personal är i hög grad medskapande i verksamheten, detta via
strukturerande planeringar och genomgångar som ett arbetssätt. Tydlig arbetsfördelning och
delegering av ansvar. Förändringar i personalgruppen ledde till ytterligare förtydning av
arbetssätt.
Stadshagen: Liten arbetsgrupp, stora möjligheter att påverka arbetssätt. Låg sjukfrånvaro ett
tecken på god trivsel på arbetsplats. Högt engagemang.

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

Att enhetens budget ska vara i balans
Analys

Stockholms habiliteringsenheter är en resultatenhet. Grunden för enhetens ekonomi är
centrala anslag från Stockholms stad. För barn boende i länets andra kommuner betalar
hemkommunen självkostnadspris.
Enhetens resultat blev plus 1236 tusen kronor före fond. Maximal insättning i fond gjordes.
Det positiva resultatet beror på att flera träningsperioder betalades av andra kommuner och att
alla medarbetare aktivt deltar i att hålla enhetens budget.
Vårens träningsperiod hade 22 barn och höstens 18 stycken barn.
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Under året har Solna, Lidingö, Värmdö, Nacka, Botkyrka, Sundbyberg, Huddinge, Haninge,
Täby och Botkyrka köpt träningsperioder.
De ekonomiska förutsättningarna för enhetens verksamhet är inte stabila.
Om alla platser skulle utnyttjas av barn boende i Stockholm räcker inte givet anslag till att
fullfölja uppdraget i dess nuvarande form.
Verksamheterna har också bidragit med egen tid och egna lokaler till
fortbildningsverksamheten som riktar sig till förskolepersonalen.
Fortbildningen till förskolepersonal erbjuds dessa utan kostnad
Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Synpunkter och klagomål
Enheten har överlag mycket nöjda kunder. Tabell bifogad.

Övrigt
Föräldrastöd:
Vi anordnade en uppskattad föreläsning om användningen av ögon – peknings-dator. Föreläsare var en förälder med egen erfarenhet och stor kunskap i ämnet.
Kurs: AKKtiv = tidig intervention till föräldrar som har barn med
kommunikationssvårigheter.
Innehåll:
• Information om kommunikation och kommunikationsutveckling
• Kunskapsförmedling om att stödja och stimulera barns
kommunikationsutveckling
• Uppgifter att arbeta med hemma och tillsammans i gruppen
• Tillverkning av kommunikationsmaterial
Omfattning: 7 kurstillfällen
5 familjer var anmälda, 2 familjen ställde in sitt deltagande i sista stunden – det var 3 familjer
som deltog under hela kursperioden (5 vuxna)
Kursen var mycket uppskattad av deltagare. Kursen kan hållas till enheternas föräldrar även i
framtiden.
På hösten hade enheterna egna föräldramöten med fokus på den egna enhetens verksamhet.
Under våren inbjöd vi en representant, tillika förälder, från intresseorganisationen RBU
(rörelsehindrade barn och ungdomar). Kvällen upplevdes av alla som mycket givande med
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stort utbyte av tankar och information mellan deltagande föräldrar.
En lördag ordnade vi möjligheten att prova på olika aktiviteter tillsammans med personal på
Bäckis simhall.
Hösten startade upp som vanligt med en utflykt till parken i Aspudden. En mycket uppskattad
dag när föräldrar och barn får träffas och knyta kontakter.
Ballongen hade en återinvigning av sina lokaler dit även barn som tidigare haft
träningsperioder på enheten inbjöds med sina föräldrar. Mycket uppskattat. Många föräldrar
tog tillfället i akt att informera sig t.ex. om möjligheter på olika skolor.
Föräldrarna och vi bokar många olika typer av möten, vi kommer se över möjligheterna att på
digital väg påminna om dessa.
Enhetens chef har hållit, som handledare, i fyra föräldragrupper i studiematerialet ABC (alla
barn i centrum) Arbetet har skett i samverkan med Hornsbergs förskole område.
Samverkan
Vi har haft utökad samverkan med Special pedagogiska skol myndigheten i Örebro.
Fyra sjukgymnaststuderande har haft praktikperioder på enheterna.
För att öka samverkan med fram för allt nya kollegor på habiliteringscentren - inbjöd vi till
öppna hus reserverade för dem. Deltagarantalet var tyvärr inte vad vi hoppades på.
Samverkan med länets förskolor har varit ett viktigt arbetsområde under 2014. Information till
förskolechefer och praktiska svårigheter att ta del av handledningen står i fokus. Ett arbete
som fortsätter 2015.
Kompetensutveckling - ett urval
GMFM-seminarium
Kurs i Stockholms stads Officemallar
Metoddagar för logopeder och specialpedagoger
Deltagit i Yrkesträffar med kollegor inom landstinget
Jubileumssymposium – logopedutbildningen 50 år
Föräldra- föredrag om ögonpekningsdator
Motorikkurs för nyanställda inom habiliteringen
GAKK metodkurs - specialpedagog
Meckarkurs hjälpmedel Zitzi Delfi Sodexo
Kurs i intygsskrivning
Föreläsning Berit Rauch om föräldraröster – att få ett barn med funktionsnedsättning.
Folke Bernadotte Hemmet dagen Uppsala
Team Olmed - handortoser
CPUP-uppföljningsprogram
Informationsdag om SIP (individuell samordnad plan)
Introduktionsutbildning för sjukgymnaster inom Habilitering och Hälsa
Studiebesök på Sveaborgsskolan, Habiliteket och Öppet hus på spädbarnsverksamheten Tittut
Hela arbetslaget ;1:a hjälpen kurs och "Goda förutsättningar för lärande" med Bella Berg.
Båda arbetslagen har också haft handledning av extern handledare.
Alla medarbetare gjorde klart del 1, 2 och 3 i PIM (praktisk media och it kunskap).
En kort informationsfilm om verksamheten, riktad till föräldrar färdigställdes.
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