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Bakgrund
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa upp stadens
verksamheter. Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för
nämndernas uppföljning. Utifrån nämndernas rapporter tar
stadsledningskontoret fram beslutsunderlag till
kommunstyrelsen. Nämnden har i uppdrag att inrymma
verksamheter inom den av kommunfullmäktige fastställda
budgeten, med eventuella budgetjusteringar av
kommunstyrelsen och prestationsförändringar.
Nämnden ska i tertialrapporten redogöra för uppnådda resultat
och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och
ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Vid befarade
avvikelser för helåret ska nämnden besluta om åtgärder för att
eliminera dessa avvikelser.

Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats av stadsdelsdirektörens stab i
samarbete med alla avdelningar. Samverkan har skett i
förvaltningsgruppen den 13 september, pensionärsrådet den
12 september och rådet för funktionshindersfrågor den
13 september. Tjänsteutlåtande och protokollsutdrag från
nämndens behandling av ärendet ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 23 september. Detta kräver att nämnden
beslutar om omedelbar justering.
Stadsledningskontoret har i samband med tertialrapport 1
föreslagit kommunstyrelsen att indikatorn ”andel
brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit
diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter” ersätts med
följande fyra indikatorer.





”Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte
upplever diskriminering”
”Andel brukare inom omsorgen för personer med
funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering”
”Andel brukare inom socialpsykiatrin som inte upplever
diskriminering”
”Andel brukare som inte upplever diskriminering inom
förskolan och familjedaghem”

Förvaltningen föreslår årsmål för de nya indikatorerna i

tertialrapport 2.
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Sammanfattande analys
Södermalms stadsdelsförvaltning gör bedömningen att kommunfullmäktiges fyra
inriktningsmål kommer att uppnås under året.
Ett Stockholm som håller samman
Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet "Ett Stockholm som håller samman"
uppfylls under året. Bedömningen grundas på att samtliga sju verksamhetsområdesmål som är
kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.
Förskolans pedagogiska miljöer fortsätter att utvecklas så att barnen får förutsättningar att lära
och utvecklas. En utmaning är att det råder konkurrens om förskollärare vilket innebär
svårigheter att tillsätta vakanta tjänster.
Antalet barn i förskoleverksamheten inom Södermalms kommunala förskolor beräknas att
minska mer under den kommande perioden än vad förvaltningen räknat med. Detta kommer
att medföra att barngruppernas storlek behöver ses över så att barnens rätt till utveckling och
lärande i gruppverksamhet uppfylls.
Familjer som söker ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och de barn som lever i familjer
med ekonomiskt bistånd uppmärksammas särskilt.
Ett arbete pågår med att utveckla uppföljningen av resultat inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Förvaltningen har arbetat vidare med att utveckla öppna insatser för barn och
unga. Under året har en genomlysning genomförts av samtliga placeringar av
ensamkommande flyktingbarn. Utredningen har bedrivits i nära samarbete med handläggare
på förvaltningen och bidragit till att höja kompetensen gällande kontroll av jourhem och
privata vårdbolag.
Gällande insatser för vuxna fortsätter arbetet inom förvaltningens projekt kallat HISSEN om
hemlöshet och integrerad social stödinsats. Målgruppen är personer med
samsjuklighetsproblematik. Resultat som kan lyftas fram är bland annat att det nu finns
12 lägenheter som förvaltningen antingen blockförhyr eller hyr som fristående åt målgruppen
och att tre case managers anställts.
Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt för att de individer och familjer som hotas av
vräkning ska få behålla sina boenden. Ingen barnfamilj har blivit vräkt.
Förvaltningen har genomfört utökade städinsatser i parkerna för att möta det intensiva
besökstrycket under sommarsäsongen.
Förvaltningen genomför kulturaktiviteter för barn, ungdomar och äldre. Kulturaktiviteterna
sker i samarbete mellan stadens aktörer och förvaltningens verksamheter, men till största del
i verksamhetens egen regi.
Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg där den äldre är huvudpersonen när
verksamheten planerar sin utformning av insatserna fortgår. Genomförandeplanerna används
mer aktivt och får en allt större roll i det dagliga arbetet. Planeringen av biståndsbedömda
insatser sker tillsammans med den äldre som är med och utformar genomförandeplanen som
ligger till grund för planeringen av omvårdnadspersonalens arbete.
Avvecklingen av Vintertullens servicehus och vård- och omsorgsboende har gått snabbare än
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den bedömning som förvaltningen gjorde i tertialrapport 1. Alla på Vintertullen flyttar till
andra boenden innan den sista september.
Förvaltningen har kartlagt de sociala mötesplatserna och en plan för utveckling av utbudet
kommer att tas fram. Under sommaren har mycket fokus lagts på aktiviteter som med fördel
kan göras utomhus.
Ett klimatsmart Stockholm
Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet "Ett klimatsmart Stockholm" uppfylls
under året. Bedömningen grundas på att fem av sex verksamhetsområdesmål som är kopplade
till inriktningsmålet bedöms uppnås. Det verksamhetsområdesmål som inte uppnås är
"Inomhusmiljön i Stockholm är sund".
Nämndens verksamheter bidrar till ett klimatsmart Stockholm genom att minska
energianvändningen i verksamheterna, tillämpa nämndens resepolicy som bidrar till minskade
utsläpp och utveckla ekosystemtjänsterna i parker och grönområden. Arbete pågår att i ökande
omfattning ta hand om avfall för återvinning där en viktig del gäller utsortering av matavfall.
I allt större omfattning köper förvaltningen ekologiska livsmedel och minskar förekomsten av
olämpliga kemikalier i verksamheterna, bland annat genom att arbeta för en kemikaliesmart
förskola. I tertialrapporten har Stockholms stads miljöprogram 2016 - 2019 inarbetats i de
delar nämnden har ett genomförandeansvar.
Miljöförvaltningens "bullerprojekt i förskolor" genomfördes under försommaren.
Av 23 granskade förskolor fick 18 anmärkningar på förhöjda bullervärden. En handlingsplan
håller på att tas fram för att åtgärda förhöjda bullervärden på ett flertal kommunala förskolor.
Åtgärderna bedöms inte kunna genomföras fullt ut under året varför förvaltningen gör
bedömningen att målet "Inomhusmiljön i Stockholm är sund" inte uppnås.
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet "Ett ekonomiskt hållbart Stockholm"
uppfylls under året. Bedömningen grundas på att de två verksamhetsområdesmål som är
kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.
För att bidra till ett ekonomiskt hållbart Stockholm samordnar förvaltningen i samarbete med
arbetsmarknadsförvaltningen insatser som kommunala visstidsanställningar och
praktikplatser. De flesta arbetstillfällen har hittills kunnat erbjudas inom förvaltningens
verksamhet för arbetsmarknadsinsatser. Förvaltningen har under sommaren tillhandahållit
1 000 platser för sommarjobb till ungdomar, varav 901 till ungdomar från Södermalm.
Antal bidragshushåll fortsätter att minska.
Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.
Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet "Ett demokratiskt hållbart Stockholm"
uppfylls under året. Bedömningen grundas på att sju av åtta verksamhetsområdesmål som är
kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Det verksamhetsområdesmål som inte uppnås
är "Stockholm är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor".
Nämndens verksamheter bidrar till ett demokratiskt hållbart Stockholm genom att arbeta för
ett ökat normkritiskt förhållningssätt och för att höja kunskapen om vad
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jämställdhetsintegrering innebär. Verksamheterna arbetar vidare från de lokala utmaningarna
kopplat till arbetet med ett personcentrerat och strukturerat arbetssätt. Förvaltningen har fokus
på vad som behöver genomföras för att uppnå lika goda resultat i de insatser förvaltningen ger
för kvinnor och män, flickor och pojkar.
Förvaltningen gör bedömningen att indikatorn för sjukfrånvaro inte kommer att uppnås.
Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete är grunden för att sänka sjukfrånvaron. Det
innebär att förvaltningen följer stadens rehabiliteringsprocess, arbetar strukturerat med att
stödja långtidssjuka att komma ur sin sjukfrånvaro samt genomför olika aktiviteter för att
främja hälsa och kontinuitet i verksamheten. Arbetet fortsätter för att medarbetare med
ofrivillig deltid ska erbjudas ökad sysselsättningsgrad.
Barnkonsekvensanalyser används för alla beslut gällande barn. Barnkonsekvensanalyserna
utvecklas vidare för att bättre spegla barnkonventionen.
För att höja kunskapen om våld i nära relationer och öka upptäckten av våldsutsatta arbetar
förvaltningen med kunskapshöjning såväl internt som externt.
Förvaltningens arbete med att göra brukare delaktiga i utformningen av stöd, service och
insatser fortsätter.
För att öka ungdomars deltagande i den demokratiska processen har ett trettiotal ungdomar
inom ramen för Södermalms ungdomsråd lämnat in sex medborgarförslag vilka nämnden
uppdragit till förvaltningen att bereda.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet uppfylls under året. Bedömningen
grundas på att samtliga sju verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet
bedöms uppnås. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under
respektive mål för verksamhetsområdet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Förskolan är grunden för barnens goda uppväxtvillkor och jämlika livschanser. Förskolans
pedagogiska miljöer ger barnen förutsättningar för sin utveckling och sitt lärande. Miljöerna
erbjuder ett rikt och varierat material samt vara genomtänkta ur ett genus- och
likabehandlingsperspektiv. Ett arbete pågår med att utveckla förskolornas pedagogiska
miljöer för att ge barnen förutsättningar för att bland annat utveckla sitt intresse för
matematik, naturvetenskap och språk. En gemensam pedagogisk plattform för alla förskolor
stockholm.se
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håller på att tas fram i syfte att uppnå en likvärdig förskola med hög kvalitet för alla barn.
Förskola utveckling och lärande
Barnen på Södermalms förskolor har miljöer som är lärande och ger goda förutsättningar för
lek. Enligt förskoleundersökningens resultat över tid har vårdnadshavarnas nöjdhet ökat. Den
senast undersökningen visar på att 90 procent av vårdnadshavarna är nöjda med den
pedagogiska miljön på deras barns förskola och att den uppmuntrar till lek, utveckling och
lärande. Förvaltningen konstateras att det finns en skillnad mellan förskolorna inom
stadsdelsområdet gällande hur utvecklade de pedagogiska miljöerna är.
Förskolorna kommer fortsätta att vidareutveckla arbetssättet för att fördjupa den pedagogiska
dokumentationen som ligger till grund för verksamhetens resultat och utveckling.
Skolplattform - pedagogiska verktyg
Under våren påbörjades arbetet med att introducera Skolplattformens pedagogiska del. I juli
kom information från utbildningsförvaltningen om att avtalet med leverantören inte kommer
att förlängas vilket leder till att implementeringen av denna del kommer att försenas.
Kost, rörelse och hälsa förskolan
Förskoleundersökningen visar att Södermalms kommunala förskolor har en hög andel nöjda
föräldrar inom området kost, rörelse och hälsa. Det som bidragit till nöjdheten är bland annat
en hög medvetenhet gällande bra mat för barnen på förskolorna. Inom förvaltningen finns det
ett köksnätverk för personal i förskolans kök. Nätverket träffas regelbundet för
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Det serveras en högre andel ekologisk livsmedel
på Södermalms förskolor än i övriga staden. Det som även bidragit till nöjdheten är att
förskolorna har en varierad verksamhet med fysisk aktivitet både ute och inne.
Skolinspektionen
Skolinspektionen genomförde i början av året en tillsyn för stadens kommunala förskolor.
Skolinspektionen har enligt skollagen ansvaret för tillsynen gällande de kommunala
förskolorna och kommunen har ansvaret för tillsynen för de fristående förskolorna.
Skolinspektionen har i sitt beslut förelagt Södermalms stadsdelsnämnd att vidta åtgärder så att
samtliga signaler om kränkande behandling anmäls till nämnden. Förvaltningen arbetar med
att ta fram en rutin som gör det tydligt för hur och på vilket sätt anmälningsplikten ska
fullgöras.
Förskollärare, antal barn per grupp, antal barn per anställd
Det råder konkurrens om förskollärare och under 2016 har förvaltningen haft svårigheter att
ersätta vikariat med förskollärare. Det är även svårt att rekrytera förskollärare till
tillsvidaretjänster.
Antalet barn i förskoleverksamheten inom Södermalms kommunala förskolor beräknas att
minska mer under kommande period än vad förvaltningen räknat med. Detta kommer att
medföra att barngrupperna behöver ses över så att barnens rätt till utveckling och lärande
i gruppverksamhet uppfylls.
Familjer med permanent uppehållstillstånd
Under hösten kommer familjer med barn att flytta in till stadsdelsområdet. Detta behöver
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förvaltningen ta hänsyn till och planera utifrån barnens bästa.
Ekonomiskt bistånd
Familjer som söker ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. De barn som lever i familjer med
ekonomiskt bistånd uppmärksammas särskilt. Barnkonsekvensanalyserna som dokumenteras i
beslut har utvecklats och speglar bättre barnkonventionen. Förvaltningen arbetar aktivt med
att ta hänsyn till barn i familjer med ekonomiskt bistånd.
Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

0,7 %

0,7 %

0,7 %

3,3 %

Tertial
2 2016

100 %

100 %

100 %

tas fram
av
nämnd
en

2016

42,81 %

40 %

40 %

40 %

Tertial
2 2016

Andel
förskollärare med
kompetens inom
genuspedagogik/
normkritik

-

1%

1%

Öka

2016

Andel förskolor
med mindre än
25 procent
förskollärare

0%

0%

0%

0%

2016

88 %

88 %

88 %

85 %

2016

Indikator
Andel barn som
lever i familjer
som har
ekonomiskt
bistånd

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

0,6 %

Andel enheter
som genomför
systematiskt
barnsäkerhetsarb
ete
Andel
förskollärare av
totalt antal
anställda
(Årsarbetare)

44 %

2%

88 %

42 %

90 %

Period

Andel nöjda
föräldrar

89 %

Antal barn per
grupp

13,7
barn/avd.

11,7
barn/avd.

16 st

16

16

Tertial
2 2016

Antal
förskolebarn per
anställd
(årsarbetare)

4,81 st

4,4 st

4,9 st

4,9

4,9

Tertial
2 2016

3,7

3,7

3,7

3,8

2016

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

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kulturnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning.

2016-01-01

2016-12-01

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare
kompetensutveckling och möjlighet till vidareutbildning till

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska initiera ett arbete för att öka
inskrivningsgraden i områden med i dag låg andel inskrivna barn.

2016-01-01

2016-12-31

Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
utreda behov av och förutsättningar för att på sikt kunna införa en
rätt till en nära förskola som gör att förskolebarn och deras
föräldrar inte behöver transportera sig orimligt långt.

2016-01-01

2016-12-31

Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och
stadsdelsnämnderna utreda en sänkning av åldern för allmän
förskola till två års ålder.

2016-01-01

2016-12-31

Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
följa upp andelen förskollärare och vid behov bistå
stadsdelsnämnderna i arbetet att ta fram handlingsplaner för att
öka andelen förskollärare.

2016-01-01

2016-12-31

Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
utreda och ta fram förslag till IT-kunskapscertifiering av
verksamhetsansvariga på förskolor.

2016-01-01

2016-12-31

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

2016-01-01

2016-12-31

Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta
fram kvalitetsmått för förskolan i syfte att verka för små
barngrupper, god personaltäthet, utbilningsnivå och
ändamålsenliga miljöer.

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

barnskötare eller förskollärare.

Nämndmål:
Alla barn ges förutsättningar för fortsatt utveckling, lek och lärande
Uppfylls helt
Beskrivning

Förskolans pedagogiska miljöer ger barnen förutsättningar att utmanas i goda lek- och
lärandemiljöer. Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens förändrade lärande och
ligger till grund för fortsatt uppföljning, utvärdering och utveckling.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel barn som
givits
förutsättningar för
fortsatt
utveckling, lek
och lärande
(GUF)

94 %

93 %

93 %

93 %

Halvår
1 2016

Andel nöjda
vårdnadshavare
avseende
utveckling och
lärande (FU)

82 %

81 %

82 %

82 %

Halvår
1 2016
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Indikator
Det
sammantagna
resultatet av
personalens
självvärdering
enligt
kvalitetsindikator
n

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

3,7

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

4

3,7

3,7

KF:s
årsmål

Period
Halvår
1 2016

Nämndmål:
Alla barn har en positiv upplevelse av kost, rörelse och hälsa
Uppfylls helt
Beskrivning

Det pedagogiska arbetet främjar det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa. Det
ger också barnen grundläggande kunskaper och förutsättningar för detta på olika sätt.
Verksamheten pågår såväl inom- som utomhus, och miljöerna används flexibelt under hela
dagen.
Den pedagogiska måltiden är viktig ur ett hälso- och trivselperspektiv och har stor betydelse
för barnens välbefinnande. Alla barn får god, varierad och näringsriktig mat och med stor
andel ekologisk och vegetarisk mat i förskolan. Förvaltningens gemensamma kostpolicy
"Riktlinjer för mat och måltider inom förskolorna i Södermalms stadsdelsområde" följs av
alla förskolor.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator
Antal natur- och
kulturgrupper

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

6

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

6

6

6

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Södermalms förskolor ska följa "Riktlinjer för mat och måltider".

2016-01-01

2016-12-31

Södermalms förskolor ska ge barnen näringsriktig mat och
grundläggande kunskaper om kopplingen mellan mat och hälsa

2016-01-01

2016-12-31

Södermalms förskolors kockar ingår i ett köksnätverk

2016-01-01

2016-12-31

Undersöka möjligheterna att ytterligare öka antalet natur och
kulturgrupper i förskolan.

2016-01-01

2016-12-31

Period
Tertial
2 2016

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
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Nämndmål:
Alla barn har jämlika livschanser
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningens verksamheter ska värna om barnets rättigheter, och bidra till att skapa
uppväxtvillkor som ger alla barn lika goda möjligheter oavsett bakgrund. Enligt andra artikeln
i FNs barnkonvention framgår att "Alla barn samma rättigheter och lika värde. Ingen får
diskrimineras.(Från Rädda Barnens hemsida där barnkonventionen presenteras i en förkortad
version).
Familjer som söker ekonomiskt bistånd får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Föräldrar
till barn i åldrarna 3–12 år kommer även under 2016 erbjudas ABC föräldrastöd. Varje
förskoleenhet har ett barnombud som samarbetar med Ersta Vändpunkt när vårdnadshavare
har missbruksproblematik (Från Rädda barnens hemsida där barnkonventionen presenteras i
en förkortad version).
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Andel barn som
går i förskola

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

96,44 %

97 %

97 %

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Föräldrar ska ges möjlighet att delta i ABC-utbildning

2016-01-01

2016-12-31

Genomföra informationsmöten för stadens vårdnadshavare
gällande sommarkollo

2016-01-01

2016-07-31

Genomföra informationsmöten för vårdnadshavare på BVC
respektive Södermalms öppna förskolor en gång per år

2016-01-01

2016-12-31

Undersöka möjligheten att införa arbete med preventionsprofiler på
förskolor i samarbete mellan Förskoleavdelningen och Sociala
avdelningen

2015-01-01

2016-12-31

Period
2016

Avvikelse

Nämndmål:
Alla barn i förskolan ska ges möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik,
naturvetenskap och språk
Uppfylls helt
Beskrivning

Barnen i förskolan ska ges förutsättningar att utveckla sina matematiska, naturvetenskapliga
och språkliga förmågor. Miljöerna i förskolan ska vara väl genomtänkta både inom- och
utomhus och ge barnen möjlighet till förståelse för matematik, naturvetenskap och språk. IKT
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(informations- och kommunikationsteknik) är ett av redskapen för detta. Ett systematiskt
kvalitetsarbete utgör underlag för uppföljning av hur arbetet med matematik, naturvetenskap
och språk kan utvecklas. Där ingår pedagogisk dokumentation. Förskolan fortsätter utveckla
arbetet med flerspråkighet och interkulturalitet. Samarbetet med Stockholms stadsbibliotek i
projektet "Läsa mera" fortsätter under 2016.
Alla förskolor har ett läsombud. Målet är att barnen utvecklar sitt intresse för språk, läsning
och litteratur.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

-

100 %

100 %

Tertial
2 2016

Personalens
självvärdering av
"barns språkliga
och
kommunikativa
utveckling" enligt
kvalitetsindikator
n

3,8

4

4

2016

Personalens
självvärdering
under området
"barns
matematiska
utveckling" enligt
kvalitetsindikator
n

3,63

3,8

3,8

2016

Indikator
Andel förskolor
som har utformat
minst en
pedagogisk
läsmiljö

Periodens
utfall
100 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla förskolor ska arbeta med pedagogisk dokumentation och ett
arbete med att introducera skolplattformen kommer att starta.

2016-01-01

2016-12-31

Södermalms förskolor ska arbeta för att hitta former för att arbeta
för en vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet

2016-01-01

2016-12-31

Södermalms förskolor ska fortsätta utveckla de pedagogiska
miljöerna så att de ger barnen möjlighet att erövra kunskap om
språk, naturvetenskap, matematik.

2016-01-01

2016-12-31

Period

Avvikelse

stockholm.se
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Nämndmål:
Alla barn i förskolan ska ha tillgång till goda pedagogiska miljöer både inom
och utomhus
Uppfylls helt
Beskrivning

Varje barns utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen. Den pedagogiska inomoch utomhusmiljön ska vara estetisk. Den ska också och erbjuda ett rikt och varierat material,
utformat med utgångspunkt från läroplanens målområden och barnens intressen. Utemiljön
ska ses som ett av förskolans pedagogiska rum. Miljön ska också vara genomtänkt ur ett
genus- och likabehandlingsperspektiv och synliggöra kulturella olikheter med ett
interkulturellt förhållningssätt. Dokumentation om hur miljö och material används, såväl
inomhus som utomhus Dokumentationen utgör underlag för reflektion och analys av hur
miljön på bästa sätt kan bidra till barnens utveckling och lärande.
Förskolorna fortsätter att följa stadens plan för en kemikaliesmart förskola.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator
Personalens
självvärdering av
pedagogisk miljö
och material
enligt
kvalitetsindikator
n

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

3,76

3,8

3,8

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Organisera så att förskolan använder inom- och utomhusmiljöerna
för lärande på ett mer flexibelt vis under hela dagen

2016-01-01

2016-12-31

Period
2016

Avvikelse

Nämndmål:
Alla barn ska ges möjlighet att utveckla förståelse för vårt samhälles
gemensamma demokratiska värderingar och för människors lika värde
Uppfylls helt
Beskrivning

Förskolans medarbetare ger barnen förutsättningar att utveckla sina förmågor att känna ansvar
och förståelse för grundläggande demokratiska värderingar. Det innebär bland annat att
barnen visar ansvar, respekt och solidaritet med andra människor. Det innebär också att de
visar förståelse för alla människors lika värde, vilket är en viktig förutsättning för att barnen
ska kunna lära och utvecklas. Förskolans arbete ska bedrivas med ett medvetet genus- och
likabehandlingsperspektiv, och med ett interkulturellt förhållningssätt. Alla förskolor har
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minst en pedagog som deltar i förskolans genus- och normkritiska nätverk.
Förskolorna reviderar varje år sin plan för likabehandling, diskriminering och kränkande
särbehandling. I planen ska det finnas mål för de främjande och förebyggande insatserna. De
bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Det ska också
finnas en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen ska
beskriva hur barn och vårdnadshavare medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

-

100 %

100 %

Tertial
2 2016

90 %

91 %

90 %

Halvår
1 2016

KF:s
årsmål

Period

Andel
förskoleenheter
som ingår i
förvaltningens
nätverk om
genus och
normmedvetenhe
t

100 %

Andel
vårdnadshavare
som är nöjda
med utvecklingen
av barnens
sociala förmåga
(FU)

91 %

Personalens
bedömning av
"Andel barn som
visar förståelse
för demokratiska
värderingar"(GUF
)

93 %

87 %

87 %

87 %

Halvår
1 2016

Personalens
bedömning av
"Andel barn som
är delaktiga och
utövar inflytande"
(GUF)

92 %

87 %

86 %

86 %

Halvår
1 2016

90 %

91 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetet inom förskolan sker med ett genus- och
likabehandlingsperspektiv samt med ett interkulturellt
förhållningssätt

2015-01-01

2016-12-31

Avvikelse

stockholm.se
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Nämndmål:
Vårdnadshavare och förskolan har goda former för samverkan
Uppfylls helt
Beskrivning

Förskolans medarbetare har professionella relationer med vårdnadshavarna och en tydlig
dialog med dem kring barnet. Vårdnadshavarna har möjlighet att vara med och påverka
verksamheten och erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per år. Förskolan kommunicerar
med vårdnadshavarna muntligt och informerar skriftligt om verksamheten via
informationsbrev. Förskolan bjuder in till föräldramöten där information om förskolans mål
och resultat från förskoleundersökningen presenteras.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

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

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

87

Årsmål

KF:s
årsmål

87 %

Period
Halvår
1 2016

Analys
Frågan har utgått i förskoleundersökningen vilket gör att något resultat inte kan redovisas.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vårdnadshavarna på Södermalms förskolor ska minst en gång per
år erbjudas ett utvecklingssamtal samt en gång per år erbjudas
vara delaktiga i utformningen av förskolans lika behandlingsplan.

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Verksamhetsstödet BBIC som används i utredningar av barn och ungdomar har reviderats och
förvaltningen ingår under året i SKL:s utvecklingsprojekt för att pröva ett antal nya variabler
för uppföljning av resultat inom den sociala barn- och ungdomsvården. Detta görs via ett nytt
uppföljningsverktyg, Webbkollen, som innehåller andra frågor jämfört med förvaltningens
tidigare uppföljningssystem. Rutinen för dokumentation i det nya uppföljningsverktyget är
ännu inte är förankrad bland alla medarbetare. Det innebär att alla ännu inte rapporterar i
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verktyget. Det bristande underlaget är den främsta förklaringen till att indikatorerna gällande
dygnetruntplacerade flickor och pojkar som når kunskapsmålen inte uppnås. Förvaltningen
kommer under hösten att arbeta vidare med att implementera och förankra
uppföljningsverktyget.
Förvaltningen har infört en ny metod för att säkra skydd för barn (Signs of Safety).
Förvaltningen arbetar med individuella risk- och skyddsbedömningar för det enskilda barnet,
informerar och samtalar med familjen om stöd och hjälp som finns att tillgå, såväl inom
förvaltningen som utanför. Detta har inneburit att färre utredningar har inletts. För barn där
utredningar inte inletts arbetar förvaltningen vidare med att utveckla öppna insatser.
Under året har förvaltningen låtit genomföra en genomlysning av samtliga jourplaceringar av
ensamkommande flyktingbarn som gjordes under hösten 2015 och vintern 2016. Utredningen
har bedrivits i nära samarbete med handläggare på förvaltningen och bidragit till att höja
kompetensen vad gäller utredning och kontroll av jourhem och privata vårdbolag.
Arbetet inom förvaltningens projekt kallat HISSEN om hemlöshet och integrerad social
stödinsats har på relativt kort tid genomfört att stort antal aktiviteter och nått de resultat som
varit planerade. Resultat som kan lyftas fram är att det nu bland annat finns 12 boendeplatser
som förvaltningen blockförhyr av Stiftelsen Hotellhem (SHIS) men även fristående
lägenheter till målgruppen vuxna och unga vuxna personer med samsjuklighetsproblematik.
Sju personer har hittills flyttat in. Tre case managers har anställts inom Södermalms
beroendeteam (SBT) och inom boendestödsgruppen, vilket möjliggör övergången till ett mer
resurs- och teambaserat arbetssätt. Befintlig sysselsättningsverksamhet är öppen för Hissens
klienter och har en utsedd aktivitetsledare som ansvarar för målgruppen samt att ett program
för dagliga aktiviteter för personer med aktivt missbruk är framtaget.
Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt för att de individer och familjer som hotas av
vräkning ska få behålla sina boenden. Ingen barnfamilj har blivit vräkt.
Indikator
Andel barn och
ungdomar som
varit aktuella för
insatser inom
individ och
familjeomsorgen
(Utredningstyp
BoU eller Vuxen)
och som inte är
aktuella 12
månader efter
avslutad insats
(inom IoF, BoU
och Vuxna, 0-19
år)
Andel enskilda
som har fått stöd
i enlighet med sitt
beslut inom
socialpsykiatrin

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

80,2 %

78,8 %

82,4 %

89,47 %

85 %

85 %

84 %

Tertial
2 2016

46,04 %

50 %

70 %

tas fram
av
nämnd
en

2016

Period

Analys
Indikatorn mäts inför verksamhetsberättelsen utifrån registrerade svar som finns på frågan "Har du fått det antal timmar eller
de pass som du har rätt till enligt ditt beslut?" i samband med individuppföljning. Frågan ställs inte vid boendeinsatser.
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

33,1 %

35 %

25,9 %

25,8 %

35 %

35 %

35 %

Tertial
2 2016

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

78 %

80 %

80 %

80 %

2016

Andel uppnådda
delmål inom
socialpsykiatrin

73,98 %

70 %

60 %

tas fram
av
nämnd
en

2016

Andelen
försökslägenhete
r som övergått till
eget kontrakt
relaterat till totala
antalet
försökslägenhete
r i nämnden

27 %

25 %

25 %

25 %

2016

Antal hemlösa

-

45 st

45 st

tas fram
av
nämnd
en

2016

Indikator
Andel
insats/insatser
avslutade enligt
plan inom vuxna
missbruk

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
genomföra en översyn av arbetet med stadens budget- och
skuldrådgivning

2016-01-01

2016-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över
rutiner och arbetssätt för alkohol- och tobakstillsyn. Socialnämnden
ska återkomma med förslag på åtgärder för hur arbetet kan
utvecklas för att nå upp till en effektiv, likställig och rättssäker
myndighetsutövning i hela staden

2016-01-01

2016-12-31

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden
kartlägga arbetet med ensamkommande barn som försvinner eller
avviker samt stärka arbetet riktat mot ensamkommande barn som
vistas i stadens riskmiljöer och utveckla insatser anpassade efter
målgruppen

2016-01-01

2016-12-31

Period

Avvikelse

stockholm.se
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Nämndmål:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde
Uppfylls delvis
Beskrivning

Barn och ungdomar som är i riskzonen att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt. Genom bra
arbetsmetoder får barnen och ungdomarna rätt insats vid rätt tillfälle. Barn och ungdomar ges
lika goda möjligheter oavsett bakgrund.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet delvis uppfylls under året. Bedömningen
grundas på att fyra av tio indikatorer prognostiseras att ej uppnås. Se analys nedan.
Indikator
Andel
dygnetruntplacer
ade flickor som
uppnår
kunskapsmålen
utifrån sin
årskurs/ålder

Periodens
utfall
33 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

84 %

60 %

80 %

KF:s
årsmål

Period
Tertial
2 2016

Analys
Verksamhetsstödet BBIC som används i utredningar av barn och ungdomar har reviderats och förvaltningen ingår under året
i SKL:s utvecklingsprojekt för att pröva ett antal nya variabler för uppföljning av resultat inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Detta görs via ett nytt uppföljningsverktyg, Webbkollen, som innehåller andra frågor jämfört med
förvaltningens tidigare uppföljningssystem. Rutinen för dokumentation i det nya uppföljningsverktyget är ännu inte är
förankrad bland alla medarbetare. Det innebär att alla ännu inte rapporterar i verktyget. Det bristande underlaget är den
främsta förklaringen till att indikatorerna gällande dygnetruntplacerade flickor och pojkar som når kunskapsmålen inte
uppnås. Förvaltningen kommer under hösten att arbeta vidare med att implementera och förankra uppföljningsverktyget.
Andel
dygnetruntplacer
ade pojkar som
uppnår
kunskapsmålen
utifrån sin
årskurs/ålder

29 %

74 %

50 %

70 %

Tertial
2 2016

Analys
Verksamhetsstödet BBIC som används i utredningar av barn och ungdomar har reviderats och förvaltningen ingår under året
i SKL:s utvecklingsprojekt för att pröva ett antal nya variabler för uppföljning av resultat inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Detta görs via ett nytt uppföljningsverktyg, Webbkollen, som innehåller andra frågor jämfört med
förvaltningens tidigare uppföljningssystem. Rutinen för dokumentation i det nya uppföljningsverktyget är ännu inte är
förankrad bland alla medarbetare. Det innebär att alla ännu inte rapporterar i verktyget. Det bristande underlaget är den
främsta förklaringen till att indikatorerna gällande dygnetruntplacerade flickor och pojkar som når kunskapsmålen inte
uppnås. Förvaltningen kommer under hösten att arbeta vidare med att implementera och förankra uppföljningsverktyget.
Antal flickor 0 17 år som
erbjudits
stödinsats för
barn till föräldrar i
missbruk

15

15

15

10
Flickor

Tertial
2 2016

Antal flickor 0 17 år som inom
förvaltningens
öppenvård har
genomgått

7

0

15

5
Flickor

Tertial
2 2016

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 21 (79)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

stödinsats för
barn till föräldrar i
missbruk
Antal inkomna
anmälningar/ans
ökningar
gällande barn
(flickor 0-17 år)
till föräldrar i
missbruk.

23

-

60

40
Flickor

Tertial
2 2016

Antal inkomna
anmälningar/ans
ökningar
gällande barn
(pojkar 0-17 år)
till föräldrar i
missbruk.

27

-

60

40
Pojkar

Tertial
2 2016

Antal inledda
utredningar på
barn (flickor 0-17
år) till föräldrar i
missbruk

9 Flickor

40 Flickor

20
Flickor

30
Flickor

Tertial
2 2016

Analys
Förvaltningen arbetar med individuella risk- och skyddsbedömningar för det enskilda barnet, informerar och samtalar med
familjen om stöd och hjälp som finns att tillgå, såväl inom förvaltningen som utanför. Detta har inneburit att färre utredningar
har inletts. För barn där utredningar inte inletts arbetar förvaltningen vidare med att utveckla öppna insatser.
Antal inledda
utredningar på
barn (pojkar 0-17
år) till föräldrar i
missbruk

9 Pojkar

27 Pojkar

20 Pojkar

30
Pojkar

Tertial
2 2016

Analys
Förvaltningen arbetar med individuella risk- och skyddsbedömningar för det enskilda barnet, informerar och samtalar med
familjen om stöd och hjälp som finns att tillgå, såväl inom förvaltningen som utanför. Detta har inneburit att färre utredningar
har inletts. För barn där utredningar inte inletts arbetar förvaltningen vidare med att utveckla öppna insatser.
Antal pojkar 0 17 år som
erbjudits
stödinsats för
barn till föräldrar i
missbruk

9

18

15

10
Pojkar

Tertial
2 2016

Antal pojkar 0 17 år som inom
förvaltningens
öppenvård har
genomgått
stödinsats för
barn till föräldrar i
missbruk

5

0

10

5
Pojkar

Tertial
2 2016

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 22 (79)

Nämndmål:
Alla barn och vuxna har ett varaktigt boende
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen har ansvar för boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Boende kan även beviljas under behandlingsperioden. Detta för att personer med
missbruksproblematik ska kunna tillgodogöra sig vårdinsatsen. De individer och familjer som
är vräkningshotade, kan bo kvar efter rörliga teamets insats. Barns förutsättningar hindras inte
för att de inte har någonstans att bo.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Andel ej
verkställda
vräkningshot
Andel ej
verkställda
vräkningshot för
familjer med barn

100 %

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

94 %

95 %

95 %

2016

94,59 %

100 %

100 %

Tertial
2 2016

KF:s
årsmål

Period

Nämndmål:
Vuxna lever ett självständigt liv utifrån jämlika förutsättningar
Uppfylls helt
Beskrivning

Personer som är i behov av stöd får insatser som ökar förutsättningarna till ett självständigt
liv. Personer som fått insatser genom förvaltningen har verktyg att hantera sin livssituation.
De kan därmed frigöra de resurser som finns hos och runt dem. Målet är att identifiera möjliga
vägar till självständigt liv, och att identifiera barriärer som motverkar ett självständigt liv.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

Andel deltagare
som upplever att
deras
sysselsättning är
viktig

91 %

91 %

91 %

2016

Andel personer
som upplever att
boendestödjaren

92 %

86 %

86 %

2016

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

KF:s
årsmål

Period

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 23 (79)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

92 %

82 %

82 %

2016

127 st

120 st

80 st

Tertial
2 2016

KF:s
årsmål

Period

är bra på att
uppmuntra dem
att göra saker
själv
(socialpsykiatri
boendestöd eget
hem).
Andel personer
som upplever att
boendestödjaren
är bra på att
uppmuntra dem
att göra saker
själv
(socialpsykiatri
gruppboende).
Antal
samordnade
vårdplaner (SIP)

116 st

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Förvaltningen har genomfört utökade städinsatser i parkerna för att möta det intensiva
besökstrycket under sommarsäsongen. Planering och genomförande pågår för åtgärder utifrån
erhållna tillgänglighetsmedel. Till exempel är en förbättring av tillgängligheten på lekplatsen i
Björns trädgård i stort sett klar. På Nytorgets lekplats har arbetet inletts. Även när det gäller
erhållna medel för reinvesteringar har planerade åtgärder genomförts till vissa delar och är i
andra delar pågående. Planerade åtgärder slutförs under 2016.
Arbetet med att skapa trygghet har fortsatt kontinuerligt i Söderandans arbetsgrupper.
Söderandan har utfört en trygghetsvandring i Slussenområdet i samband med ombyggnad av
Slussen. Syftet med trygghetsvandringen är att säkerställa tryggheten för gående och cyklister.
Vid trygghetsvandringen konstaterades ett antal punkter som trafikkontoret kommer att
åtgärda. Bland annat utreds om mer genomgripande gatuhinder måste tas i beaktande för att
minska den otillåtna biltrafiken i området.
Under våren har en samverkansöverenskommelse tecknats med polisen. Överenskommelsen
reglerar hur polisen och förvaltningen ska samarbeta för att förbättra situationen inom ett antal
prioriterade områden.
Indikator
Andel
genomförda

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100 %

100 %

100 %

100 %

2016

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
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Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andelen som
upplever trygghet
i den stadsdel
där man bor

82 %

83 %

83 %

75 %

2016

Stockholmarnas
nöjdhet med
skötsel av park
och grönområden

64 %

64 %

64 %

64 %

2016

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

åtgärder inom
ramen för risk
och
sårbarhetsanalys
(RSA)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och
stadsdelsnämnderna ta fram en analys av gängkriminaliteten i
Stockholm och utforma förslag på förebyggande och motverkande
insatser som bidrar till en socialt hållbar utveckling

2016-01-01

2016-12-31

Stadsdelsnämnderna kan bidra i trafiknämndens arbete med
konceptet Levande Stockholm

2016-01-01

2016-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla de sociala mötesplatserna för
äldre

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Södermalm är tryggt och har välskötta parker som bidrar till en levande
stadsdel
Uppfylls helt
Beskrivning

Stadsdelsområdets parker och grönområden hålls rena, välskötta och utvecklas för att
tillgodose olika behov och önskemål som medborgarna har. Parker och grönområden ska
vårdas, bevaras och utvecklas. Vid drift och underhåll av stadsdelsområdets parker ska
särskilt behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar beaktas.
Genom en dialog med medborgarna fångas olika målgruppers synpunkter och idéer upp.
Medborgardialogen sker på en mängd olika sätt. Vid parkupprustningar och parkförnyelse
fångas medborgarnas synpunkter upp vid samråd. Vidare möter förvaltningen medborgare i
samband med till exempel parkvandringar, brukarmedverkan, stadsodlingar och
koloniträdgårdsverksamhet. Förvaltningen kommer att utveckla möjligheten även för skolor
och förskolor att i form av ett brukaravtal sköta en begränsad parkyta där detta är lämpligt.
Därutöver har förvaltningen en omfattande daglig kontakt med medborgare i park- och
stadsmiljöfrågor via telefon och stadens synpunktsportal.
Genom Söderandan, det lokala brottsförebyggande rådet, bedrivs arbete för ett tryggt
stadsdelsområde.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 25 (79)

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Anlägga en bastu vid Tanto strandbad

2016-04-15

2016-12-31

Anlägga en temalekplats i Skinnarviksparken

2016-01-01

2016-12-31

Anna Lindhagens täppa och Baggensgatan ska utvecklas för
utökade rekreations- och naturvärden

2016-01-01

2016-12-31

Förstärka allmänhetens möjlighet att i anslutning till parker
återvinna engångsmaterial sommartid

2016-01-01

2016-12-31

Genomföra aktiviteter enligt plan för det lokala brottsförebyggande
arbetet

2015-01-01

2016-12-31

Genomföra städinsatser utöver avtalen i de mest utsatta parkerna
under sommarperioden

2016-04-15

2016-10-01

Nyplantering av träd längs Årstaviken

2016-01-01

2016-12-31

Se över möjligheterna att utvidga nuvarande eller etablera nya
parker

2015-01-01

2016-12-31

Säkerställa renhållning av dagvattenanläggningen vid Lugnets
terrass

2016-01-01

2016-12-31

Ta fram ett visionsprogram för utveckling av Tanto strandbad

2016-04-15

2016-12-31

Utveckla en fördjupad skötselplan för Årsta holmar

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Förvaltningen har startat tio nya grupp- och servicebostäder i kvarteret Tygeln.
Förvaltningens boendeverksamheter inom såväl LSS som SoL kommer tillsammans med
uppdragsgivande beställarenheter att utarbeta en boendestrategi under året. Syftet med
strategiarbetet är att identifiera och analysera de olika målgruppernas behov. Målsättningen är
att boendestrategin ska förtydliga vilka profilboenden, kapacitet och brukarönskemål som
gäller för framtidens SoL och LSS-boenden på Södermalm. Under 2017 blir 12 nya grupp-och
servicebostäder klara för inflyttning i kvarteret Filen. Förvaltningen har startat ett
utvecklingsarbete kring vilken inriktning det nya boende ska ha.
Indikator
Antal
färdigställda
bostäder med
särskild service

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

10

10

10

KF:s
årsmål
tas fram
av
nämnd

Period
2016

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 26 (79)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

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

KF:s
årsmål

Period

en

12

12

12

tas fram
av
nämnd
en

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnen och
stadsdelsnämnderna utreda hur tillgången till bostäder med
särskild service LSS och SoL kan säkerställas.

2016-01-01

2016-12-31

Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden göra en
översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av
korttidsboende

2016-01-01

2016-12-31

Stadsdelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden,
exploateringsnämnden samt fastighetsnämnden ska i samråd med
varandra säkerställa att prövning sker om att
bostadsexploateringsprojekt kan innehålla en andel om minst fem
procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad inriktning på
boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning

2016-01-01

2016-12-31

Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen,
exploateringsnämnden, stads-byggnadsnämnden och Micasa ta
fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av
äldreboendeplatser under perioden 2020-2040

2016-01-01

2016-12-31

Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa
göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende
samt intressentboenden, med inriktning att öka antalet boenden i
staden

2016-01-01

2016-12-31

2016

Avvikelse

Nämndmål:
Det byggs gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS på Södermalm
Uppfylls helt
Beskrivning

För att tillgodose behovet av anpassat boende planerar förvaltningen för nya grupp- och
servicebostäder enligt LSS.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 27 (79)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för
alla
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Fritidsgårdar och parklekar erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter som är tillgängliga för
alla. Fritidsverksamheterna arbetar med att utveckla ett inkluderande normkritiskt arbetssätt. I
samband med höstens skolstart öppnar hemgården Södergården en träffpunkt för HBTQungdomar en kväll i veckan.
En utbildning, för att öka medvetenheten om HBTQ-gruppens livsvillkor och kring normer,
kommer att genomföras under hösten där merparten av medarbetarna i fält- och
fritidsverksamheterna kommer att kunna delta.
Tre riktade verksamheter för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns
inom stadsdelsområdet. En kväll i veckan finns en öppen riktad grupp för endast flickor med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Förvaltningen har beviljats statliga medel med 0,9 mnkr för att genomföra sommaraktiviteter
för unga mellan 6-15 år. Några av de aktiviteter som kunde erbjudas var att titta på EMfotboll på storbildskärm kostnadsfritt i en alkohol- och drogfri miljö, ett språkcafé för att
möjliggöra möten mellan olika unga, olika prova-på aktiviteter på Åsötorget till exempel
basket, fotboll, bumperballs, airboards, jump-roping, vattenkrig och att gå på slackline. Till
prova-på aktiviteterna kom lika många flickor som pojkar, medan det till fotbolls- och
språkcaféaktiviteterna kom mest pojkar.
Indikator
Andelen
ungdomar (10-17
år) som upplever
att de har tillgång
till meningsfulla
idrotts- och
fritidsaktiviteter

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

76,28 %

77 %

77 %

77 %

2016

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska inventera och följa upp verksamheter
inom ramen för uppdraget ”fritid för alla”

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 28 (79)

Nämndmål:
Alla barn och unga har meningsfulla fritidsaktiviteter
Uppfylls helt
Beskrivning

Fritidsverksamheten är öppen och lika attraktiv för alla oavsett kön och förutsättningar. Varje
fritidsgård/träffpunkt har ett varierat utbud av aktiviteter. Fritidsgården är en arena där unga
stärker sin egen identitet, självkänsla och självförtroende. Verksamheten skapar
förutsättningar för ungdomars val av en positiv livsstil och främjar demokratisk träning.
Fritidsgårdarna/mötesplatserna utvecklas under året och särskilda satsningar görs för att få en
jämnare könsfördelning och öka medarbetarnas genusmedvetenhet och normkritiska
tänkande. En utveckling sker av arbetssätt och miljön för att komma bort från den traditionella
inriktningen som visat sig locka flest killar.
Parklekarnas verksamhet bedrivs i första hand utomhus. Det är en öppen verksamhet för alla
åldrar. Verksamheten är trygghetsskapande, främjar samverkan och gemenskap mellan olika
grupper.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Andel nöjda med
den materiella
standarden i
parkleken

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

-

85 %

85 %

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Fritidsgårdar ska erbjuda kulturupplevelser

2016-01-01

2016-12-31

I dialog med barn och föräldrar utveckla och öka tillgängligheten
vid Södermalms parklekar och fritidsgårdar

2016-01-01

2016-12-31

Parklekens öppettider ska anpassas utifrån besökarnas behov och
förvaltningen ska undersöka möjligheterna till fler helgöppna
parklekar.

2016-01-01

2016-12-31

Period
2016

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Förvaltningen genomför kulturaktiviteter för barn, ungdomar och äldre. Kulturaktiviteterna

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 29 (79)

har skett i samarbete mellan stadens aktörer och förvaltningens verksamheter, men till största
del i verksamhetens egen regi.
I förskolans uppdrag ingår såväl att utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande
som att överföra ett kulturarv. En utmaning för förskolan är att synliggöra och kommunicera
hur arbetet sker för, med och av barn. Gemensamma aktiviteter som till exempel läsprojektet,
förskolekören på förskolans dag samt en installation på internationella barndagen synliggör
kulturarbetet i förskolan. Förskolorna har fokus på att barn ska få möjlighet att både skapa
själva och ta del av professionella kulturupplevelser.
Parkleken erbjuder olika professionella kulturupplevelser och en del av dessa genomförs
tillsammans med öppna förskolan och biblioteken.
Alla fritidsverksamheter erbjuder deltagarna olika typer av kulturerfarenheter. De aktiviteter
som dominerar är egen musikutövning, teater och dans.
Inom äldreomsorgen erbjuder förvaltningen ett varierat utbud av kulturaktiviteter. Aktiviteter
erbjuds utifrån de äldres önskemål. Exempel på aktiviteter som erbjuds är teaterföreställningar
på kulturhuset, högläsning och besök på bibliotek. Olika externa underhållare bjuds
regelbundet in.
Inom förvaltningen finns ett kulturnätverk med representanter från berörda verksamheter
utifrån nämndens prioriterade grupper barn och unga, äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Indikator
Andel ungdomar
(10-17 år) som
upplever att de
har tillgång till
meningsfulla
kulturaktiviteter

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

74,77 %

72 %

72 %

72 %

2016

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden
samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla
barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst
en professionell kulturupplevelse per termin.

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Nämndens verksamheter har ett varierat kulturutbud
Uppfylls helt
Beskrivning

Alla barn i förskolan, den öppna fritidsverksamheten och fritidsgårdar har möjligheter att ta
del av ett professionellt kulturliv. De kan uttrycka sig på egen hand och tillsammans med
vuxna.
Alla unga oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsförmåga, könsidentitet
och könsuttryck, ska ges samma möjligheter till aktiviteter. Alla invånare ska kunna leva
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likvärdiga liv, ha lika möjligheter och kunna ta del i stadens kulturutbud, oberoende av
funktionalitet. Det innebär att även äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha
möjlighet att ta del av ett professionellt kulturliv.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Personalens
bedömning av
”Skapande
verksamhet och
olika
uttrycksformer”
(kvalitetsindikator
n)

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

3,68

3,7

3,7

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kultursekretaren har en samordnande funktion och bildar ett
nätverk med andra kulturombud (eller motsvarande) inom
verksamhetsområdena förskola, parklek, äldreomsorg och individoch familjeomsorg inklusive socialpsykiatri och stöd och service till
personer med funktionsnedsättning.

2016-01-01

2016-12-31

Minst två kulturaktiviteter ska erbjudas till personer med
funktionsnedsättning som bor i grupp- och servicebostäder eller
har boendestöd

2016-01-01

2016-12-31

Minst två kulturaktiviteter ska erbjudas äldre personer som bor i
särskilt boende

2016-01-01

2016-12-31

Parkleken ska erbjuda professionella kulturupplevelser

2016-01-01

2016-12-31

Utveckla, förtydliga och kommunicera rollen som kultursekreterare

2016-01-01

2016-12-31

Period
2016

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god
kvalitet
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Delaktighet
Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg där den äldre är huvudpersonen vid planering
av utformningen av insatserna fortgår. Genomförandeplanerna används mer aktivt och får en
allt större roll i det dagliga arbetet. Planeringen av biståndsbedömda insatser sker tillsammans
med den äldre som är med och utformar genomförandeplanen som ligger till grund för
planeringen av omvårdnadspersonalens arbete. I individuppföljningarna är det nu fler som
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svarar att de har varit med och planerat sina insatser jämfört med år 2015 och även i
jämförelse med resultaten i tertialrapport 1. Samarbetet mellan utförare och beställarenheten
är viktigt i detta arbete för att säkerställa att den beställda insatsen utförs. Vid förändring av
den äldres behov uppmärksammas beställarenheten för eventuell korrigering i beslut och en
ny genomförandeplan upprättas. Genomförandeplaner upprättas under de första 14 dagarna
efter flytten till ett boende och uppdateras enligt rutinen. Genomförandeplanerna har
förbättrats, är mer detaljerade och individanpassade.
Äldreboendeplanering
Tendensen i innerstaden har de senaste åren varit ett minskat behov av vård- och
omsorgsboende som en konsekvens av minskat befolkningsunderlag avseende åldersgruppen
65 år och äldre. Swecos prognos visar dock att behoven ökar efter år 2020 och för att täcka
framtida behov måste fler boenden planeras. Äldrenämnden har i uppdrag att årligen ta fram
förslag på åtgärder för att klara behovet av vård- och omsorgsboende på kort samt lång sikt
och i detta arbete deltar Södermalms stadsdelsförvaltning. Enheter som riktar sig till
målgruppen äldre som kan befinna sig i livets slutskede med omfattande och/eller avancerad
hälso- och sjukvård behöver utvecklas. Innerstaden följer även systematiskt upp statistiken
över antalet korttidsplatser som behövs för att tillgodose behovet samt bevakar att befintliga
platser används på ett optimalt sätt. Efterfrågan på växelvårdsplatser bevakas fortlöpande.
Vintertullen
Stadsdelsnämnden fattade i mars 2016 beslut om att lämna lokalerna i fastigheten
Hamnvakten 7, Vintertullens vård- och omsorgsboende och servicehus. Avvecklingen av
Vintertullens servicehus och vård- och omsorgsboende har gått snabbare än den bedömning
som förvaltningen gjorde i tertialrapport 1. Information till de äldre och deras anhöriga, samt
samverkan för att genomföra flytten och avvecklingen har fungerat bra. Flytt av de äldre har
koordinerats och genomförts på ett bra sätt.
Mat och måltider
År 2015 fick förvaltningen i uppdrag av nämnden att börja laga mat närmare de äldre på vårdoch omsorgsboendena. Samarbete med förskolan Hörnets inleddes och i mars började köket
leverera mat till Nytorgsgården och Nytorgsträffen under vardagarna. Maten som tillagades i
anslutning till en verksamhet för äldre uppskattas av målgruppen. Detta samarbete kunde ej
fortsätta som planerat på grund av sjukfrånvaro. I september tas samarbetet upp på nytt och
beräknas fortlöpa enligt planen.
Biståndshandläggarna intervjuar de äldre om kvaliteten på insatserna i samband med den
årliga nyprövningen i ordinärt boende eller i samband med årlig uppföljning vid vård- och
omsorgsboende. Generellt har mat och måltidssituationen förbättrats. Både män och kvinnor
svarar i individuppföljningarna att de nu är mer nöjda med måltidsstunden.
Ökad bemanning i äldreomsorgen
Förvaltningen har beviljats statliga bemanningsmedel för utökning av bemanning inom
äldreomsorgen. Utifrån uppdrag prioriterades bemanningsmedlen från deltid till heltid för de
medarbetare som önskade och till aktivitetsansvariga på respektive vård- och omsorgsboende.
De aktivitetsansvariga planerar och genomför aktiviteter för och med de äldre. De utökade
aktiviteterna ger de äldre ett större utbud och en mer innehållsrik vardag. Hornstulls
servicehus har ökat sin kvällsbemanning. Detta syftar till att minska stressen för medarbetarna
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som blir avlastade vid larm, insulingivande, dubbelbemanningar och när något oväntat
inträffar.
Förebyggande och hälsofrämjande arbetet för äldre
Förvaltningen har kartlagt de sociala mötesplatserna och en plan för utveckling av utbudet
kommer att tas fram. Äldre som besöker Lusthuset får nu bland annat träffa terapihunden.
Under sommaren har mycket fokus lagts på aktiviteter som med fördel kan göras utomhus.
Ett program för att förebygga fallolyckor har tagits fram. Under hösten ska programmet
implementeras och redan nu har informationsträffar gällande fallförebyggande åtgärder
hållits. Träningsmöjligheter för seniorer på Södermalm är kartlagd. Förvaltningen arbetar
vidare med olika alternativ för ett 90+ gym. För att minska antalet halkolyckor har det i
stadens budget för 2016 beslutats att alla äldre över 75 år som har hemtjänst och/eller
trygghetslarm ska erbjudas broddar. Upphandlingen är klar. Arbetet med information till de
äldre samt distribution kommer att ske under hösten, så fort leverantören informerar om att
broddarna är tillgängliga och kan levereras.
Förvaltningens upphandling av digitala trygghetslarm är avslutad och avtal har slutits med
Telenta AB. Tidsplan för installation är framtagen och fördelas över tre år, 2016-2018.
För att skapa en sammanhållen vård och omsorg för olika målgrupper i samhället krävs
samverkan mellan kommun och landsting. Förvaltningen bevakar hur arbetet med de
länsövergripande överenskommelser som reglerar samverkan mellan olika delar av
huvudmännens verksamheter följs
Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

83 %

95 %

95 %

95 %

2016

90 %

95 %

95 %

95 %

2016

Andelen nöjda
omsorgstagare hemtjänst i
ordinärt boende
(äldreomsorg)

83 %

86 %

86 %

86 %

2016

Andelen nöjda
omsorgstagare vård- och
omsorgsboende
(äldreomsorg)

80 %

85 %

85 %

85 %

2016

Kontinuitet i
omsorgen hemtjänst i
ordinärt boende

11,7

10

10

Maxima
lt 10
person
er

2016

Måltiden är en
trevlig stund på
dagen - Vård och
omsorgsboende

67 %

70 %

70 %

70 %

2016

Indikator

Periodens
utfall

Andel personer
som får en daglig
utevistelse - vård
och
omsorgsboende
Andelen nöjda
omsorgstagare biståndsbedömd
dagverksamhet
(äldreomsorg)

96 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor
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Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Omsorgstagarna
s upplevelse av
hur de kan
påverka hur
hjälpen utförs hemtjänst i
ordinärt boende
(äldreomsorg)

84 %

85 %

85 %

85 %

2016

Omsorgstagarna
s upplevelse av
trygghet hemtjänst i
ordinärt boende
(äldreomsorg)

76 %

84 %

84 %

84 %

2016

Omsorgstagarna
s upplevelse av
trygghet - vård
och
omsorgsboende
(äldreomsorg)

86 %

90 %

90 %

90 %

2016

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

(äldreomsorg)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för att äldre som inte
beviljas bistånd till boende får annat stöd så att behovet av
tryggare boende säkras

2016-01-01

2016-12-31

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

2016-01-01

2016-12-31

Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med
stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga
en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för
upphandling av dessa larm

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Alla äldre får insatser utförda med god kvalitet
Uppfylls helt
Beskrivning

Äldre upplever att service och omvårdnad är av hög kvalitet. Äldre upplever det genom att
höga kvalitetskrav vad gäller kontinuitet, bemanning, utbildning och bra arbetsvillkor för
medarbetare.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

Andel äldre som

88 %

88 %

87 %

86 %

87 %

87 %

KF:s
årsmål

Period
Tertial
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

är nöjda med
kvaliteten i
hemtjänsten
Andel äldre som
är nöjda med
kvaliteten i vård
och
omsorgsboendet

Period
2 2016

85 %

83 %

86 %

86 %

86 %

86 %

Tertial
2 2016

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Chefer för Södermalm ger medarbetarna förutsättningar att
samarbeta med andra enheter, avdelningar och aktörer

2015-01-01

2016-12-31

Fortsätta arbetet med att de som kommer i kontakt med
demenssjuka eller deras anhöriga ska genomgå Svenskt
demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC

2015-01-01

2016-12-31

Installera Wifi på vård- och omsorgsboenden i kommunal regi

2016-01-01

2016-12-31

Undersöka möjligheterna till ett gym för äldregruppen 90+

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Alla äldre är delaktiga i utformningen av den beviljade insatsen
Uppfylls helt
Beskrivning

Äldre som har insatser från äldreomsorgen upplever att de är delaktiga i upprättandet av sina
genomförandeplaner. Äldre upplever att de har möjlighet att påverka utformningen av de
dagliga insatserna/aktiviteterna och vet när, hur och av vem insatserna ges.
Äldre upplever att de har möjlighet till regelbundna utevistelser, vällagad mat och social
gemenskap. Äldre vet att det under hela året finns möjlighet att komma utomhus, ta en
promenad eller att delta i dagsutflykter.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

Andel äldre i vård
- och
omsorgsboende
som kan påverka
hur hjälpen
genomförs

89 %

89 %

89 %

86 %

85 %

85 %

Tertial
2 2016

Andel äldre i vård
- och
omsorgsboende
som kan påverka
när hjälpen

85 %

83 %

86 %

86 %

89 %

89 %

Tertial
2 2016

Indikator

KF:s
årsmål

Period
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

Andel äldre med
hemtjänst som
kan påverka hur
hjälpen
genomförs

93 %

95 %

92 %

92 %

93 %

93 %

Tertial
2 2016

Andel äldre med
hemtjänst som
kan påverka när
hjälpen
genomförs

84 %

88 %

82 %

86 %

88 %

91 %

Tertial
2 2016

Indikator

KF:s
årsmål

Period

genomförs

Analys
Hemtjänst är en detaljstyrd verksamhet och varje förändring påverkar någon annan brukare. Det är därför en utmaning för
verksamheten att nå målet. Verksamheten arbetar med att kommunicera med brukarna då detta är en viktig faktor för att få
ett bättre resultat.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra matfestival för de äldre på Södermalm

2015-01-01

2016-12-31

Laga mat och baka ska öka inom ramen för kostavtalet på vårdoch omsorgsboenden i kommunal regi

2016-01-01

2016-12-31

Utveckla arbetssättet med genomförandeplanerna så att det blir en
del i det dagliga arbetet

2015-01-01

2016-12-31

Utveckla de äldres möjligheter att ha "egna timmar" inom vård- och
omsorgsboenden

2015-01-01

2016-12-31

Utveckla måltidssituationen så att det blir en trevlig stund på dagen

2015-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Alla äldre är trygga och får ett gott bemötande
Uppfylls helt
Beskrivning

Äldre upplever trygghet genom att de har information om vad det finns för hjälp eller stöd att
få. Äldre vet hur de får kontakt med äldreomsorgen och upplever att det är lätt. Äldre
upplever trygghet genom att det är en hög personalkontinuitet. De äldre känner att de bemöts
med professionalitet och respekt.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator
Andel äldre med
hemtjänst som
upplever att de
får information
om tillfälliga

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

65 %

70 %

70 %

KF:s
årsmål

Period
2016
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

Andel äldre som
känner att
hemtjänsten
bidrar till att de
känner sig trygga
i sin vardag

97 %

98 %

96 %

96 %

98 %

98 %

Tertial
2 2016

Andel äldre som
känner sig trygga
i vård- och
omsorgsboende

98 %

98 %

98 %

96 %

96 %

96 %

Tertial
2 2016

Andel äldre som
upplever att de
får ett gott
bemötande av
hemtjänsten

99 %

99 %

99 %

98 %

98 %

98 %

Tertial
2 2016

100 %

100 %

98 %

100 %

98 %

Tertial
2 2016

97 %

99 %

98 %

100 %

100 %

Tertial
2 2016

44 %

70 %

70 %

2016

Indikator

KF:s
årsmål

Period

förändringar

Andel äldre som
upplever att de
får ett gott
bemötande av
äldreomsorgens
biståndshandlägg
are
Andel äldre som
upplever att de
får ett gott
bemötande i
vård- och
omsorgsboende

98 %

Andel äldre vårdoch
omsorgsboende
som upplever att
de får information
om tillfälliga
förändringar

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla över 75 år med och som har hemtjänst och/eller trygghetslarm
ska erbjudas gratis broddar.

2016-01-01

2016-12-31

Genomföra utbildning om värdegrund, bemötande- och
mångfaldsfrågor

2016-01-01

2016-12-31

Utveckla ett program för att förebygga fallolyckor inom
äldreomsorgen.

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse
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KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet uppfylls under året. Bedömningen
grundas på att fem av sex verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet
bedöms uppnås. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under
respektive mål för verksamhetsområdet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under
året.
I förvaltningen pågår ett arbete för installation av energisnål LED-belysning i förvaltningens
lokaler och utbyte av äldre vitvaror. Under hösten kommer LED-belysning att installeras i två
av stadsdelsområdets utomhusgym, Hammarbybacken och Tantolunden samt i lekparken
Bryggartäppan.
Indikator
Köpt energi
(GWh)

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015
-

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

1,45
GWh

1,45
GWh

1 880
GWh

Period
2016

Nämndmål:
Nämndens verksamheter är energieffektiva
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen arbetar systematiskt med att minska energianvändningen i verksamheterna.
Under förutsättning att stadsdelsnämnden erhåller ansökta medel för klimatinvesteringar
intensifieras utbytet av energislukande vitvaror och installation av energisnål LED-belysning i
förvaltningens lokaler. I parkerna tillförs LED-belysning till två utomhusgym och till lekhus i
Bryggartäppan och i Anders Franzéns park. I samband med ny- och ombyggnationer av
förvaltningens lokaler sker samarbete med hyresvärdar om energieffektivisering.
Energieffektivisering sker också genom att verksamheterna strävar efter att minska
energianvändningen i det dagliga arbetet.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Byta ut äldre vitvaror till energieffektivare, ersätta till ledbelysning

2016-04-15

2016-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
För att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och partiklar tillämpar verksamheterna
stadsdelsnämndens resepolicy.
Indikator

Periodens
utfall

Andel elbilar

16,67 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

16,67 %

17 %

17 %

14 %

Period
Halvår
1 2016

Analys
Utfallet avrundas till 17 procent.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska medverka till att skapa fullvärdiga cykelpendlingsstråk samt att med trafiknämnden utreda hur medel för
investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel som
ligger inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Verksamhetens transporter och resor är miljöanpassade
Uppfylls helt
Beskrivning

Genom att tillämpa stadsdelsnämndens resepolicy bidrar nämndens verksamheter till
minskade utsläpp av växthusgaser och partiklar. I resepolicyn anges riktlinjerna för
tjänsteresor. Resor sker på ett hållbart sätt vilket innebär att medarbetare cyklar eller åker
kollektivt. För längre resor under 50 mil väljs tåg. Förvaltningens tjänstebilar tankas i största
möjliga utsträckning med miljöbränslen och då avtalen för befintliga tjänstebilar går ut
undersöks möjligheten att ersätta dessa med elbilar.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Följa nämndens resepolicy

2016-04-15

2016-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Förvaltningen har anställt en naturvärd på Årsta holmar för perioden juni-september, med
uppgift att vårda och ha tillsyn över det blivande naturreservatet. För att sköta ängsmarkerna
på Årsta holmar på ett naturenligt sätt har förvaltningen köpt in fem får som betar på öns
ängsytor. Till naturvärdens arbetsuppgifter hör att delta i framtagandet av en skötselplan för
Årsta holmar, ansvara för fåren, göra en örtinventering och genomföra guidningar på
holmarna.
På strandpromenaden vid Årstaviken har ett arbete med trädförnyelse påbörjats.
Nämndmål:
Parker och grönområden bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen ska under året utveckla ekosystemtjänsterna i stadsdelsområdets parker och
grönområden. Parkträden bidrar till att rena luften och utjämna temperaturskillnader. Därför
ska de vårdas och bevaras. Träd som avverkas ska alltid ersättas med ett nytt träd.
”Fjärilsrestauranger” utvecklas genom växtplanteringar som lockar till sig fjärilar. De gynnar
också humlor och bin som har en viktig uppgift att pollinera olika grödor. Därigenom bidrar
de till att främja växtligheten i staden. Förvaltningen kommer att medverka i
idrottsförvaltningens projekt kring nya groddammar.
Under året kommer ett naturreservat att inrättas som omfattar Årsta holmar och Årstaskogen.
Förvaltningen har som målsättning att tillsätta en naturvärd med uppgift att vårda och ha
tillsyn över naturreservatet. Naturvärden ska också informera och guida intresserad allmänhet,
skolor och förskolor med flera. För att på ett naturenligt sätt sköta ängsmarkerna på Årsta
holmar ska förvaltningen se över möjligheterna att låta får beta på holmarna. Försöket med en
naturvärd bygger på att sökta medel avsedda för förbättrings- och skötselåtgärder för
naturreservaten beviljas.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator
Antal inrättade
fjärilsrestaurange
r i anslutning till
stadsdelsområde

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

-

3 st

3 st

KF:s
årsmål

Period
2016

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

ts parklekar

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Under perioden har det i samverkan med stadsdelsförvaltningen bildats en odlarförening för
stadsodling i den nyanlagda parken Jakob Mommas park. Det har även tillkommit
stadsodlingar i Vitabergsparken, Mandelparken och Anna Lindhs park. Vidare har
förvaltningen skrivit ett brukaravtal med en odlarförening för utveckling av en yta i
Drakenbergsparken.
En planering har påbörjats för att kunna sortera ut matavfall på två vård- och
omsorgsboenden, Guldbröllopshemmet och Kulltorp.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska arbeta med att skapa goda möjligheter
till stadsodling i Stockholm

2016-01-01

2016-12-31

Stadsdelsnämnderna ska involveras i programmet för
avfallshantering i stadens offentliga rum

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Nämndens verksamheter bidrar till att stadens kretslopp är resurseffektivt
Uppfylls helt
Beskrivning

Nämndens verksamheter medverkar till att avfall i ökande omfattning omhändertas för
återvinning. Utsortering av matavfall införs i de verksamheter där förutsättningar finns. I
samband med ny- och ombyggnation installeras matavfallskvarn. Möjligheten att återvinna
engångsmaterial från framförallt picknic i parkerna kommer att utvecklas. Förvaltningen
möjliggör för intresserade boende på Södermalm att bedriva stadsodling på lämpliga och i
övrigt outnyttjade platser i parker och grönområden.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Säkerställa renhållning av dagvattenanläggningen vid Lugnets
terass

2016-04-15

2016-12-31

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Verksamheterna förvissar sig om att den egna hanteringen,
borttransport och omhändertagande av farligt avfall sker på ett
korrekt sätt

2016-04-15

2016-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Förvaltningen köper i allt större omfattning ekologiska livsmedel och minskar användandet av
skadliga kemikalier. Förskolorna genomför som planerat åtgärder enligt kemikaliecentrums
vägledning för kemikaliesmart förskola. Efter tertialrapport 1 har nämnden erhållit en
budgetjustering om 0,6 mnkr för en kemikaliesmart förskola. Medlen används till att byta ut
material som är nära barnen i deras vardag som tallrikar, muggar/glas och vilmadrasser.
Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel av stadens
förskolor som har
genomfört alla
åtgärder på nivå
1 enligt
kemikaliecentrum
s vägledning för
kemikaliesmart
förskola

-

100 %

100 %

50 %

2016

Andel bygg- och
anläggningsentre
prenader i
stadens regi som
uppfyller stadens
krav avseende
användning av
Byggvarubedömn
ingen (BVB)

-

20 %

20 %

40 %

2016

Andel inköpta
ekologiska
livsmedel i
staden av totalt
inköpta måltider
och livsmedel.

40 %

40 %

40 %

35 %

2016

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 42 (79)

Nämndmål:
Verksamheterna är klimatsmarta
Uppfylls helt
Beskrivning

Södermalms förskolor arbetar enligt stadens kemikalieplan "Vägledning för kemikaliesmart
förskola" för att höja medvetenheten kring farliga kemikalier och avveckla skadligt material.
Förvaltningen bidrar till att minska förekomsten av olämpliga kemikalier i lekutrustningen på
lekplatserna i stadsdelsområdet. Detta sker genom att förvaltningen arbetar för att
anläggningsentreprenörerna använder Byggvarubedömningen (BVB) vid
lekplatsupprustningar. De verksamheter som köper livsmedel och färdiga måltider ska i ökad
utsträckning välja ekologiska alternativ.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla förskolor ska arbeta med att öka andelen ekologisk mat till 55
procent

2016-01-01

2016-12-31

Kommunicera internt om arbetet med kemikaliesmart förskola

2016-04-15

2016-12-31

Påbörja en förteckning över märkningspliktiga kemikalier i
nämndens verksamheter

2016-04-15

2016-12-31

Verksamheterna ska undvika engångsmaterial (papperstallrikar,
plastbestick mm) och planera måltidsinköp för att minska matsvinn

2016-04-15

2016-12-31

Öka andelen förskolor med Grön flagg

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund
Uppfylls delvis
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis
uppfylls under året.
Miljöförvaltningens "Bullerprojekt i förskolor" genomfördes i maj/juni på 23 kommunala
förskolor. Av de 23 förskolorna fick 18 anmärkning på förhöjda bullervärden. En
handlingsplan håller på att tas fram för att åtgärda anmärkningarna. Åtgärderna bedöms inte
kunna genomföras fullt ut under året.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 43 (79)

Nämndmål:
Nämndens verksamheter har en god inomhusmiljö
Uppfylls delvis
Beskrivning

Ljud- och luftkvalitet ska förbättras i förvaltningens verksamhetslokaler med fokus på
förskolelokaler. De underhållsplaner som tas fram för verksamhetslokalerna ska innehålla en
beskrivning av åtgärder för att förbättra inomhusmiljöerna.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet delvis uppfylls under året.
Förvaltningen strävar alltid efter att ha god inomhusmiljö i sina lokaler. Extra fokus ligger nu
på att förbättra inomhusmiljön i de förskolor som fått anmärkning på buller i sina lokaler av
miljöförvaltningen.
KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet uppfylls under året. Bedömningen
grundas på att samtliga två verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet
bedöms uppnås. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under
respektive mål för verksamhetsområdet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
I samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen samordnar förvaltningen insatser inom
arbetsmarknadsområdet, till exempel Stockholmsjobb (tidigare kommunala
visstidsanställningar) och praktikplatser. De flesta arbetstillfällen har hittills kunnat erbjudas
inom förvaltningens verksamhet för arbetsmarknadsinsatser. Gruppen som fått
Stockholmsjobb har däremot svårt att komma vidare ut på den öppna arbetsmarknaden.
Frågan behöver ses över i hela staden.
Förvaltningen har tillhandahållit 901 sommarjobb till ungdomar under sommaren.
Ungdomarna fick jobb inom skötsel av utemiljön, inom äldreomsorgen och inom
barnomsorgen och inom Södermalms ungdomsråd.
Antal bidragshushåll fortsätter att minska.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Andel personer
som har
ekonomiskt
bistånd i
förhållande till
befolkningen

0,54 %

0,82 %

0,53 %

0,57 %

0,6 %

0,6 %

1,9 %

Tertial
2 2016

Andel vuxna med
långvarigt
ekonomiskt
bistånd jämfört
med samtliga
vuxna invånare

0,43 %

0,55 %

0,32 %

0,44 %

0,5 %

0,5 %

1,2 %

Tertial
2 2016

Antal aspiranter
som fått
kommunala
visstidsanställnin
gar

37 st

24 st

13 st

-

50 st

50 st

750

Tertial
2 2016

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

7 st

2 st

5 st

30 st

20 st

20 st

500 st

Tertial
2 2016

Antal
tillhandahållna
platser för
feriejobb

1 000

-

1 000 st

1 000 st

10 000
st

2016

Antal
tillhandahållna
platser för
kommunala
visstidsanställnin
gar

33

-

33

30 st

800 st

Tertial
2 2016

Antal ungdomar
som fått
sommarjobb i
stadens regi

901 st

872 st

901 st

900 st

8000 st

2016

Indikator

449 st

452 st

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med Stockholm
Business Region, inom ramen för samarbetet med Start-up
Stockholm, samt stadsdelsnämnderna utveckla möjligheten för
unga stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för
feriejobb.

2016-01-01

2016-12-31

Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och
bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala
visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna.
Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att
bereda platser för visstidsanställda.

2016-01-01

2016-12-31

Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna
utveckla metoder och insatser för att stödja Jobbtorgsaspiranter
med psykosocial problematik. Under året skall ett centrum för

2016-01-01

2016-12-31

Period

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 45 (79)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetsmarknadsnämnden ska utöka den uppsökande
verksamheten riktad till arbetslösa unga upp till 29 år i samråd med
stadsdelsnämnderna samt övriga berörda nämnder, bolag och
externa aktörer. En utredning och ett handlingsprogram för att
bryta ungas utanförskap i Stockholm ska tas fram i samråd med
socialnämnden, utbildningsnämnden och övriga berörda nämnder

2016-01-01

2016-12-31

Äldrenämnden ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och
stadsdelsnämnderna göra det möjligt för elever på
omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens
äldreomsorg.

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

särskilt stöd inrättas.

Nämndmål:
Alla vuxna försörjer sig själva
Uppfylls helt
Beskrivning

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

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator
Andel personer
som arbetstränar
på
Servicegruppen
som kommer
närmare egen
försörjning

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

30,77 %

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

29,79 %

25 %

25 %

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Intensifierade insatser för personer som haft försörjningsstöd mer
än 6 månader i sträck. Identifiera och utforma stödinsatser som
behövs för att personen ska återgå i arbete. Till exempel utreda
förutsättningarna för att bereda personer som uppbär ekonomiskt
bistånd på grund av arbetslöshet får en tidsbegränsad anställning
inom stadsdelsnämndens verksamheter

2016-01-01

2016-12-31

Period
Tertial
2 2016

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
stockholm.se

Tjänsteutlåtande
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Förvaltningen arbetar kontinuerligt för en budget i balans.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Nämndens
budgetföljsamhet
efter
resultatöverföring
ar

100 %

99,86 %

100 %

100 %

100 %

Tertial
2 2016

Nämndens
budgetföljsamhet
före
resultatöverföring
ar

100 %

99,7 %

100 %

100 %

100 %

Tertial
2 2016

0%

0%

+/-1 %

+/- 1 %

2016

Nämndens
prognossäkerhet
T2

Nämndmål:
Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar och uppfyller
verksamhetens mål
Uppfylls helt
Beskrivning

Verksamheterna ryms inom tilldelad budget. Befintliga resurser används optimalt och avtal
följs upp systematiskt. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Förvaltningen kännetecknas
av en kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Under 2016 inventera och upprätta en plan för förnyelse av möbler
och övriga inventarier vid stadsdelsnämndens servicehus och vårdoch omsorgsboenden

2016-01-01

2016-12-31

Utveckla analysen av avvikelser i verksamheten, lex Sarah, lex
Maria, synpunkter och klagomål, brukarundersökningar och andra
uppföljningar som ligger till grund för det systematiska
kvalitetsarbetet

2015-01-01

2016-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet uppfylls under året. Bedömningen
grundas på att sju av åtta verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet
bedöms uppnås. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under
respektive mål för verksamhetsområdet.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 47 (79)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Förvaltningen driver en lärgrupp inom förskolan med temat genus och normkritik. Syftet är
att lära av varandra och öka medvetenheten om sina egna normer och föreställningar och
använda detta i verksamheten.
Inom socialtjänsten för barn, unga och vuxna kommer respektive verksamhet att genomföra
en jämställdhetsanalys under året. En pilotutbildning i att leda och styra mot hållbar
jämställdhet har genomförts. Syftet med utbildningen var att höja kunskapen om vad
jämställdhetsintegrering innebär och vilka jämställdhetsutmaningar som finns inom socialt
arbete.
Inom äldreomsorgens utförare har föreläsningar hållits på temat normkritik och inkludering.
Verksamheterna arbetar vidare från lokala utmaningar kopplat till arbetet med ett
personcentrerat och strukturerat arbetssätt.
Några stödfunktioner i förvaltningen utbildas i jämställdhetsintegrering för att driva arbetet
vidare i förvaltningen.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska mäta och analysera den statistik som
relaterar till individer uppdelad efter kön

2016-01-01

2016-12-31

Stadsdelsnämnderna verksamhet ska jämställdhetsintegreras i
syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och
resursfördelning utifrån kön

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Nämndens verksamheter skapar lika värde för män som för kvinnor
Uppfylls helt
Beskrivning

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv. Var och en som kommer i kontakt med nämndens verksamheter ska känna sig trygg i
vetskapen om att bemötande och service utformas på ett likvärdigt sätt för kvinnor, män,
flickor och pojkar. Detsamma gäller resursfördelning. Det värde som nämndens verksamheter
skapar är lika för män som för kvinnor, för pojkar som för flickor. Könstillhörighet ska
därmed inte spela någon roll, och det stöd och den service som erbjuds invånare ska ge ett
likvärdigt resultat. På samma sätt ska resursfördelningen inte påverkas av invånares
könstillhörighet. Målet är att de individuppföljningar som görs visar att resultatet för män och
kvinnor är relativt lika.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 48 (79)

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Uppfylls delvis
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis
uppfylls under året. Grunden till bedömningen är att indikatorn sjukfrånvaro inte kommer att
uppnås.
Chefer, medarbetare, skyddsombud/fackliga företrädare ska gemensamt verka för en god
hälsa och arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan och
utifrån ett verksamhetsperspektiv.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Förvaltningens övergripande arbetsmiljöarbete utgår från enheternas medarbetarenkäter,
brukarenkäter, personalomsättning, sjukfrånvaro och andra nyckeltal. Chefer och
skyddsombud har fått en introduktionsföreläsning om Arbetsmiljöverkets föreskrift om en
organisatorisk och social arbetsmiljö. Förvaltningen fortsätter implementeringen av
föreskriften under året. Ett arbete har påbörjats för att stärka cheferna i arbetet med att främja
hälsa utifrån organisatorisk, grupp och individnivå. Syftet är att värna om medarbetarnas och
chefernas arbetsmiljö.
Främja hälsa och kontinuitet i verksamheten
Förvaltningen har ett nätverk med fler än 100 hälsoinspiratörer från alla verksamheter som
träffas regelbundet. En metodbank med olika idéer och metoder finns tillgänglig på intranätet
och används av hälsoinspiratörerna på till exempel arbetsplatsträffar. En enkät kommer att
skickas till förvaltningens chefer i syfte att kartlägga hur hälsonätverket ytterligare kan
utvecklas.
Inom äldreomsorgen har arbetet med att främja hälsa och sänka sjukfrånvaron intensifierats.
Medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds nu hälsosamtal och deltar i hälsoworkshops i fysisk
och mental hälsa, feedback, coaching och gruppdynamik.
Förvaltningen har behållit samma antal socialsekreterare trots att en minskning av
bidragshushållen har skett. Detta för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och för
utveckling av nya arbetssätt och stärka förmågan att stötta bidragsberoende personer till egen
försörjning.
Inom förskolan pågår sedan tidigare ett arbete med förebyggande hälsoinsatser i form
hälsosamtal, träffar i arbetsgrupperna med utgångspunkt från resultat i medarbetarenkäten,
sjukfrånvarostatistik och personalomsättning. Träffarnas innehåll är feedback, mental och
fysisk hälsa, gruppdynamik och coachande förhållningssätt.
Förvaltningen erbjuder alla medarbetare öppna workshopar och föreläsningar med olika
hälsoteman. Utöver det erbjuds alla möjlighet till schemalagd gruppträning.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 49 (79)

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron mätt genom ”rullande 12” är för kvinnor 8,7 procent och för män 6 procent.
Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,2 procentenheter för både kvinnor och män sedan
tertialrapport 1. Förvaltningen gör bedömningen att indikatorn sjukfrånvaro om 6,5 procent
inte kommer att nås. Förvaltningen fortsätter arbetet som syftar till att sänka sjukfrånvaron.
Bland annat genomförs månatliga uppföljningar för att säkra att stadens rehabiliteringsprocess
följs i varje enskilt ärende. Förvaltningen har under våren träffat tre grupper med sjukskrivna
medarbetare i grupp och individuellt i syfte att hjälpa dem ur sin sjukfrånvaro. Grupperna har
i första hand bestått av långtidssjukskrivna medarbetare men även medarbetare som har en
hög korttidsfrånvaro.
Kompetensförsörjning
Förvaltningen har inom vissa områden en personalomsättning som är så pass hög att den hotar
kontinuiteten i verksamheten. För att minska personalomsättningen undersöks och analyseras
avgångsorsaker inom förskola, individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri,
ekonomiskt bistånd och stöd och service till personer med funktionsnedsättning med hjälp av
en enkätundersökning. Även närmaste personalansvarig chef genomför systematiserade
avgångssamtal med socialsekreterare och biståndshandläggare.
För att rekrytera rätt person till rätt arbetsuppgift och för att minska risken för diskriminering
följer förvaltningen stadens modell för kompetensbaserad rekrytering. Till detta kommer även
en översyn av rekryteringsannonser i syfte att göra dem mer lockande för en bred kategori
sökande.
Introduktionsprocessen för chefer har utvecklats bland annat genom ett webbaserat
hjälpmedel på intranätet. Under hösten kommer även en genomlysning av
introduktionsprocessen för medarbetare att genomföras i syfte att samordna och utveckla
densamma.
Förvaltningen har bildat en styrgrupp som leder förvaltningens arbete med att förbättra
socialsekreterare och biståndshandläggares arbetssituation. I huvudsak fokuserar styrgruppen
på att utveckla individuella utvecklingsplaner för socialsekreterare och biståndshandläggare.
Planen utgår från en långsiktig behovsanalys. Därutöver kommer förvaltningen att starta ett
chefsutvecklingsprogram för chefer som leder medarbetare samt utveckla det administrativa
stödet. Socialförvaltningens enkät uppföljning av arbetsmiljön är ett bra stöd i det arbetet.
Vidare deltar förvaltningen i projektet för samordnad rekrytering av socialsekreterare. Inom
äldreomsorgens beställarenhet har en genomlysning av organisation och verksamhet
genomförts vilket bland annat resulterat i seniorhandläggartjänster och en effektivisering av
enhetens administrativa stöd.
Från deltid till heltid
Arbetet fortsätter att medarbetare med ofrivillig deltid erbjuds ökad sysselsättningsgrad. En
enkät har skickats ut till alla deltidsanställda där de fått anmäla sitt intresse för utökad tid.
Enkäten skickades till förvaltningens 150 deltidsanställda. I nuläget har 45 personer svarat.
Av dessa var 29 inte intresserade av att ändra sysselsättningsgrad. Av de resterande 16 är fyra
intresserade av en heltidsanställning och 12 av en utökning av befintlig sysselsättningsgrad.
Den partssammansatta arbetsgruppen arbetar kontinuerligt med att öka andelen trygga
anställningar i förvaltningen. Ett exempel är att bemanningsmedlen inom äldreomsorgen
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används för att erbjuda medarbetare ökad sysselsättningsgrad.
Chefer fortsätter utveckla kommunikationen
Förvaltningen har analyserat sina kommunikationskanaler och budskap och därmed förbättrat
kommunikationen internt och externt. Förvaltningen har också arbetat vidare med digitala
kanaler som Facebook och Instagram samt LinkedIn för rekrytering.
Indikator
Aktivt
Medskapandeind
ex

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

82

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

82

82 %

82

83

2016

Analys
Staden kommer inte att genomföra någon medarbetarundersökning 2016. Resultatet för 2015 kommer att vara 2016 års
utfall
Andel
medarbetare som
inte upplever sig
diskriminerade
på sin arbetsplats

87 %

87 %

87 %

100 %

100 %

2016

Analys
Staden kommer inte att genomföra någon medarbetarundersökning 2016. Resultatet för 2015 kommer att vara 2016 års
utfall. Olika utbildningsinsatser sker i samband med implementeringen av arbetsmiljöverkets föreskrift gällande social och
organisatorisk miljö. Ett arbete pågår med att ta fram en lokal riktlinje, med utgångspunkt från arbetsmiljöverkets föreskrift,
kommer efter samverkan med de fackliga organisationerna bli klar under sista kvartalet 2016.
Index Bra
arbetsgivare

fastställ
s 2016

2016

Analys
Staden kommer inte att genomföra någon medarbetarundersökning 2016. Inget målvärde eller utfall redovisas.
Index
Psykosocial
arbetsmiljö

fastställ
s 2016

2016

Analys
Staden kommer inte att genomföra någon medarbetarundersökning 2016. Inget målvärde eller utfall redovisas.
Sjukfrånvaro

8,2 %

6%

8,7 %

8,4 %

8%

6,5 %

tas fram
av
nämnd
en

Tertial
2 2016

Analys
Förvaltningen fortsätter arbetet som syftar till att sänka sjukfrånvaron. Bland annat genomförs månatliga uppföljningar för att
säkra att stadens rehabiliteringsprocess följs i varje enskilt ärende. Förvaltningen har under våren träffat tre grupper med
sjukskrivna medarbetare i grupp och individuellt i syfte att hjälpa dem ur sin sjukfrånvaro. Grupperna har i första hand bestått
av långtidssjukskrivna medarbetare men även medarbetare som har en hög korttidsfrånvaro har deltagit i grupperna.
Sjukfrånvaro dag
1-14

2,44 %

2,43 %

2,44 %

2,5 %

2,2 %

2,2 %

tas fram
av
nämnd
en

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med
funktionsnedsättning anställning i staden

2016-01-01

2016-12-31

Stadsdelsnämnderna ska sträva efter hög personalkontinuitet i

2016-01-01

2016-12-31

Tertial
2 2016

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

beviljade hemtjänstinsatser

Nämndmål:
Chefer utövar ett gott ledarskap och medarbetarna har rätt kompetens
Uppfylls helt
Beskrivning

En god verksamhet baseras på gott ledarskap och aktiva och kompetenta medarbetare. För att
nå verksamhetens mål är medarbetare och chefer väl förtrogna med sitt uppdrag och
förväntade resultat. I chefers uppdrag ingår att förmedla verksamhetens uppdrag och mål så
att medarbetare kan förstå sin del i helheten och hur denna bidrar till en hög kvalitet. Chefer
är tillgängliga, lyssnande samt skapar förutsättningar för dialog och delaktighet.
Alla som arbetar på Södermalms stadsdelsförvaltning ska ges möjlighet till lärande och
utveckling i arbetet och alla har ett eget ansvar för sin egen utveckling. Medarbetare ska
erbjudas grund- och vidareutbildning där så krävs. Särskilt fokus ska läggas på chefers
möjlighet att utöva ett gott ledarskap och på god introduktion för nyanställda och unga i yrket.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

82

82

82

82

2016

84

84

84

84

2016

Indikator

Periodens
utfall

Motivationsindex
Styrningsindex

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

KF:s
årsmål

Period

Staden kommer inte att genomföra någon medarbetarundersökning 2016. Resultatet för 2015
kommer att vara 2016 års utfall.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Chefer ska erbjudas arbetsrättslig kompetensutveckling och
kompetensutveckling inom området hälsosam arbetsplats.

2016-01-01

2016-12-31

Chefer utvecklar den interna och extern kommunikation i sin
verksamhet

2016-01-01

2016-12-31

En förvaltningsövergripande process för introduktion av nyanställda
ska arbetas fram.

2016-01-01

2016-12-31

Erfarenhetsutbyte och samverkan mellan med temat bra
arbetsgivare och god arbetsmiljö ska stärkas i gemensamma
chefsforum

2016-01-01

2016-12-31

Stödja chefer i att heltid och fasta anställningar ska vara norm

2015-01-01

2016-12-31

Varje verksamhet ska tillhandahålla introduktionsprogram för
nyanställda,

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse
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Nämndmål:
I förvaltningen råder en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor
Uppfylls helt
Beskrivning

Södermalms stadsdelsförvaltning ska fortsätta att locka nya medarbetare. Det sker bland annat
genom trygga anställningsformer där heltid och fast anställning är norm. Södermalm präglas
av en god, hälsosam och hållbar arbetsmiljö som bland annat skapas genom att alla får
förutsättningar att ta ansvar för sina arbetsuppgifter, för verksamhetens kvalitet och att skapa
ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. I förvaltningen genomsyras personalpolitiken av att
jämlikhet råder, olikheter bejakas och att diskriminering, trakasserier och kränkande
särbehandling aktivt motarbetas. All rekrytering ska utgå från den kompetensbaserade
rekryteringsprocessen.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Andel
medarbetare
med ofrivillig
deltid som
erbjuds heltid

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

84,62 %

100 %

100 %

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

En partssammansatt arbetsgrupp ska arbeta fram en
handlingsplan i syfte att öka andelen så kallade trygga
anställningar.

2016-01-01

2016-12-31

Förskolan fortsätter att planera för införandet av arbetskläder

2016-01-01

2016-12-31

Förvaltningens hälsoarbete ska främjas i särskilt utsatta grupper

2016-01-01

2016-12-31

Lönekartläggning ska genomföras

2016-01-01

2016-12-31

Stöd till chefer i stadens rehabiliteringsprocess

2015-01-01

2016-12-31

Stöd till chefer i strategiskt hälsoarbete och sänka sjukfrånvaron

2015-01-01

2016-12-31

Stödja verksamheterna att rekrytera kvalitetsbaserat och
ickediskriminerande

2015-01-01

2016-12-31

Undersöka möjligheten att införa ett så kallat mångfaldsindex från
Nyckeltalsinstitutet.

2016-01-01

2016-12-31

Utbildning för chefer i kompetensbaserad rekrytering, stadens
rehabiliteringsprocess och arbetsmiljö

2016-01-01

2016-12-31

Utbildningsinsatser för att stävja kränkande särbehandling,
trakasserier och diskriminering

2015-01-01

2016-12-31

Period
2016

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Förvaltningen har valt att fokusera på att män och kvinnor ska få sina rättigheter tillgodosedda
på ett likvärdigt sätt. Förvaltningen driver en lärgrupp inom förskolan med temat genus och
normkritik. Syftet är att lära av varandra och öka medveten om sina egna normer och
föreställningar och använda detta i verksamheten.
Inom socialtjänsten för barn, unga och vuxna kommer respektive verksamhet att genomföra
en jämställdhetsanalys under året. En pilotutbildning i att leda och styra mot hållbar
jämställdhet har genomförts. Syftet med utbildningen var att höja kunskapen om vad
jämställdhetsintegrering innebär och vilka jämställdhetsutmaningar som finns inom socialt
arbete.
Inom äldreomsorgens utförare har föreläsningar hållits på temat normkritik och inkludering.
Verksamheterna arbetar vidare från lokala utmaningar kopplat till arbetet med ett
personcentrerat och strukturerat arbetssätt.
Några stödfunktioner i förvaltningen utbildas i jämställdhetsintegrering för att driva arbetet
vidare i förvaltningen.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel brukare i
dagverksamhet
för äldre som inte
upplever
diskriminering

100

100

Öka

2016

Andel brukare
inom omsorgen
för personer med
funktionsnedsättn
ing som inte
upplever
diskriminering

100

100

Öka

2016

Andel brukare
inom socialpsykiatrin som
inte upplever
diskriminering

100

100

Öka

2016

Andel brukare
som inte
upplever
diskriminering
inom förskolan
och
familjedaghem

100

100

Öka

2016

Indikator
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism
och mänskliga rättigheter

2016-01-01

2016-12-31

Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd
med stadsdelsnämnderna, socialnämnden,
arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att
säkerställa en ändamålsenlig organisation, process,
resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet.

2016-01-01

2016-12-31

Stadsdelsnämnderna ska inventera och succesivt avlägsna
exkluderande design inom nämndens ansvarsområde

2016-01-01

2016-12-31

Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och
Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av
profilboende och intressentboende med olika typer av språklig
och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning

2016-01-01

2016-12-31

Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtqkompetensen inom skolan och förskolan i samråd med
kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt
stadsdelsnämnderna.

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Invånare får sina rättigheter tillgodosedda på ett likvärdigt sätt
Uppfylls helt
Beskrivning

Den service och det stöd som nämndens verksamheter ger är likvärdiga för alla invånare,
oavsett kön, etnicitet, ålder, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, religion eller trosuppfattning. Det innebär inte att stöd ska utformas likadant, utan
att stödet behöver anpassas till olika gruppers behov. Myndighetsutövningen är rättssäker och
tillvaratar den enskildes resurser. Brukare upplever inte att de har blivit diskriminerade i
kontakt med nämndens verksamheter.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Verksamheter identifierar vilka risker som finns avseende
diskriminering, t.ex. utifrån diskrimineringsgrunder eller i väsentliga
processer

2016-01-01

2016-12-31

Öka kunskap och medvetenhet om mänskliga rättigheter och om
olika gruppers villkor utifrån diskrimineringsgrunderna

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Barnkonsekvensanalyserna som dokumenteras i myndighetsbeslut inom socialtjänsten har
utvecklats och speglar nu bättre barnkonventionen.
Inom verksamhetsområdet förskola har ett underlag för barnkonsekvensanalyser tagits fram
av staden. Barnkonsekvensanalyser kommer att tas fram för alla beslut som berör barnen på
förskolan. På varje förskoleenhet finns det ett så kallat barnombud som har ett särskilt ansvar
att beakta barnens perspektiv utifrån FN:s barnkonvention.
Förvaltningen har haft uppdraget att inrätta en mötesplats för HBTQ-personer en kväll per
vecka inom Södermalms stadsdelsområde. Ungdomsverksamheten på hemgården
Södergården som har kompetens inom området ansvarar för uppdraget. Ungdomar har deltagit
i en referensgrupp i arbetet med att skapa träffpunkten. Mötesplatsen startar i samband med
skolstarten höstterminen 2016.
Förvaltningen har ett samarbete med barnens brukarorganisation Maskrosbarn för att kunna
erbjuda barn och ungdomar som i första hand är aktuell för placeringar en utomstående
kontaktperson som kan medverka vid möten eller förbereda ungdomen inför möten. Syftet är
att barnens intresse ska tillvaratas.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska skapa fler träffpunkter för unga. Särskilt
fokus ska riktas mot flickor och hbtq-personer

2016-01-01

2016-12-31

Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna
ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till
förskola och skola

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som de är berörda av
Uppfylls helt
Beskrivning

Barn och unga har medbestämmande i frågor som rör deras vardag. Barnets bästa är
avgörande även när beslut och andra åtgärder rör föräldern som till exempel vård- eller
behandlingsinsatser. Förvaltningen har som mål att öka delaktigheten och dialogen med barn
och unga. Arbetet bedrivs i enlighet med FNs barnkonvention artikel 12 som lyfter fram
barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör
honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
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Barn och unga som har kontakt med förvaltningen har rätt att få ett ombud från organisationen
Maskrosbarn. Ombudet ska vara ett stöd för barnet/den unge i kontakten med förvaltningen
och underlätta för barnet att framföra sin mening.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Andel
vuxenärenden
med barn där
barnperspektivet
uppmärksammat
s.

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

65 %

75 %

75 %

KF:s
årsmål

Period
2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
För att höja kunskapen om våld i nära relationer och öka upptäckten av våldsutsatta arbetar
förvaltningen med kunskapshöjning såväl internt som externt. Projektledaren för arbetet mot
våld i nära relationer har dialog med berörda enheter om hur upptäckten av våldsutsatta kan
förbättras samt tillhandahåller relevant informationsmaterial för att höja kunskapen. Utifrån
aktiviteten att höja kunskapen inom våld i nära relation på förvaltningen ges ett nyhetsbrev ut.
Nyhetsbrevet har fokus på interna insatser till våldsutsatta vuxna och barn. Syftet med
nyhetsbrevet är att höja medvetenheten om det arbete som förvaltningen bedriver inom
området våld i nära relationer. Förvaltningen arbetar tillsammans med det lokala
brottsförebyggande rådet Söderandan för att höja kunskapen hos externa aktörer, genom
exempelvis att informera om våld i nära relationer och betona deras roll i att upptäcka
våldsutsatthet.
Förvaltningen har påbörjat ett våldspreventivt arbete med inriktning mot förskola och skola.
Ett första led i det är att hitta en pilotskola. Representanter från våldspreventionsgruppen ska
intervjua rektorer från tre möjliga mellan- och högstadieskolor på Södermalm.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att identifiera de ärenden där det kan förekomma våld i
nära relation. Genom att använda FREDA kortfrågor (standardiserat bedömningsinstrument)
kan eventuellt förekommande våld identifieras.
Indikator
Antal personer
som utsatts för
våld i nära

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

91 st

100 st

100 st

KF:s
årsmål
tas fram
av
nämnd

Period
2016
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

relation som är
kända av
socialtjänsten

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

en

Nämndmål:
Alla barn och vuxna skyddas mot fysiskt och psykiskt våld
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen använder instrumentet FREDA som screening inom individ- och
familjeomsorg, äldreomsorgen, ekonomiskt bistånd och familjerätt. Metoden används för att
upptäcka individer som är eller har varit utsatta för våld i nära relation. Metoden Signs of
Safety används för att på ett tydligt och strukturerat sätt kunna göra risk- och
skyddsbedömningar för barn som utsätts, bevittnar eller riskerar att utsattas för våld.
Våldsutsatta vuxna och barn i behov av skydd kan, inom förvaltningens verksamhet, erbjudas
skyddat boende. De kan också erbjudas träningsboende med boendestöd. För de våldsutsatta
som inte har ett skyddsbehov finns en LOTS. LOTS hjälper dem i kontakt med myndigheter,
polis och sjukvård.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Höja kunskapen kring våld i nära relationer

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Förvaltningen fortsätter att arbeta för att öka brukarnas delaktighet och under hösten kommer
olika metoder för brukarinflytande på verksamhetsnivå att provas. Inom enheten för vuxna
fortsätter arbetet med Klarspråk i bland annat utredningar och beslut. Detta arbete grundar sig
på brukarnas synpunkter i brukarundersökningar som visar behov av begriplig
kommunikation.
För att bidra till en tillgänglig stad för alla är nämndens aktiviteter i planen för delaktighet en
viktig del i detta arbete. Uppföljningen av det pågående arbetet redovisas i bilaga.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 58 (79)

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

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

100 %

100 %

100 %

tas fram
av
nämnd
en

2016

Andel personal
med
grundutbildning
inom stöd och
service till
personer med
funktionsnedsättn
ing

-

90

90

Faststäl
ls 2016

2016

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

90 %

88 %

88 %

88%

2016

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

77 %

77 %

77 %

76 %

2016

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

70 %

66 %

66 %

tas fram
av
nämnd
en

2016

Andel personer
som upplever att
de varit delaktiga
i upprättandet av
genomförandepla
ner

-

80

80

Faststäl
ls 2016

2016

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

KF:s
årsmål

Period

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 59 (79)

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

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

88 %

89 %

89 %

tas fram
av
nämnd
en

2016

Brukarens
upplevelse av
trygghet - LSSboende, vuxna
och barn (stöd
och service till
personer med
funktionsnedsättn
ing)

91 %

90 %

90 %

90 %

2016

Nöjda brukare Daglig
verksamhet (stöd
och service till
personer med
funktionsnedsättn
ing)

89 %

85 %

85 %

89 %

2016

Nöjda brukare korttidsboende
(stöd och service
till personer med
funktionsnedsättn
ing)

83 %

84 %

84 %

89 %

2016

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

89 %

85 %

85 %

89 %

2016

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpta hinder

2016-01-01

2016-12-31

Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och
socialnämnden göra en översyn av behovet av äldreboende för
personer som bor i gruppbostad enligt LSS

2016-01-01

2016-12-31

Period

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 60 (79)

Nämndmål:
Alla barn och vuxna med funktionsnedsättning har rätt till ett aktivt deltagande
i samhället
Uppfylls helt
Beskrivning

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

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
Verksamheternas arbete med att göra brukare delaktiga i utformningen av stöd, service och
insatser fortgår. Sedan 2015 bedrivs ett brukarprojekt inom socialtjänsten för barn, unga och
vuxna. Projektet syftar till att skapa en hållbar struktur och modell för att öka brukarinflytande
och brukarmedverkan. Inom ramen för brukarprojektet kartläggs hur socialtjänsten på
Södermalm arbetar med brukarinflytande och delaktighet på individ, verksamhets- och
organisationsnivå. Fokus för brukarprojektet år 2016 ligger på hur brukarinflytande bedrivs på
verksamhetsnivå. Under hösten kommer förvaltningen att prova Barnombudsmannens
metodstöd "Unga direkt" för att öka inflytandet hos barn och unga.
För att öka ungdomars deltagande i den demokratiska processen och för att de skulle få bättre
insyn i hur en stadsdelsförvaltning fungerar samt för lära sig mer om barnkonventionen fick
trettio ungdomar sommarjobb inom Södermalms ungdomsråd. Detta resulterade bland annat i
att ungdomarna lämnat in sex medborgarförslag vilka nämnden uppdragit till förvaltningen att
bereda.
Indikator
Andel brukare
med boendestöd
som anser att de
har inflytande
över det stöd de
får av sina
boendestödjare.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål
fastställ
s 2016

Period
2016
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Tjänsteutlåtande
Sid 61 (79)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Analys
Ett första utfall väntas senare under hösten varför inget målvärde eller prognos anges för indikatorn.
Andel brukare på
stadens
gruppboenden
som anser att de
har inflytande
över det stöd de
får.

fastställ
s 2016

2016

82%

2016

86%

2016

Analys
Ett första utfall väntas senare under hösten varför inget målvärde eller prognos anges för indikatorn.
Andel
vårdnadshavare
till barn i
förskolan som
anser att de har
möjlighet till
delaktighet och
inflytande i
verksamheten

79 %

79 %

79 %

-

79 %

80 %

Analys
Förvaltningen arbetar med att utveckla formerna för föräldramöten, utvecklingssamtal och föräldraråd.
Andel äldre med
hemtjänst som
anser att
personalen tar
hänsyn till deras
åsikter och
önskemål om hur
hjälpen ska
utföras

-

93 %

93 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
initiera en satsning för att stärka ungas organisering och öka
kunskaperna om mänskliga rättigheter.

2016-01-01

2016-12-31

Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta
fram förslag på hur det civila samhället kan stärkas, med särskilt
fokus på ytterstaden och kvinnors organisering, samt bidra till att
förutsättningar skapas för att det civila samhället kan göras
delaktigt i stadens utveckling, i enlighet med det arbete som pågår
inom ramen för den sociala hållbarhetskommissionen

2016-01-01

2016-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala utvecklingsprogram i
samverkan med invånare och i samarbete med stadens övriga
nämnder och styrelser

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 62 (79)

Nämndmål:
Invånare har inflytande över nämndens verksamheter och parkmiljö
Uppfylls helt
Beskrivning

Södermalms stadsdelsområde har en levande närdemokrati där invånare och brukare känner
att de kan påverka verksamheterna och parkmiljön. Verksamheterna arbetar aktivt med att
göra brukare delaktiga i utformningen av stöd, service och insatser. Detta gäller framförallt
vårdnadshavare till barn i förskolan, brukare med boendestöd, brukare som bor i grupp- och
servicebostäder och äldre med hemtjänst. Synpunkter, idéer, klagomål och medborgarförslag
välkomnas och används för att utveckla verksamheten.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Antal
medborgarförslag
som berör
stadsdelsnämnde
ns
ansvarsområde
och har
behandlats i
nämnden.

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

23 st

20 st

15 st

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Bygga om receptionen för att göra den mer välkomnande och
tillgänglig

2016-01-01

2016-12-31

Nämnden använder medborgardialoger som en del av
verksamhetsutvecklingen

2016-01-01

2016-12-31

Plan för att säkra tillgången till möteslokaler med rimliga
hyresnivåer för föreningslivet på Södermalm och samarbeta med
föreningslivet om att nyttja nämndens lokaler och verksamheter

2015-01-01

2016-12-31

Samarbetsnätverk med Söderandan, lokalpolisen,
frivilligorganisationer samt landsting för samordnat stöd till
personer med allvarlig missbruksproblematik (Rondellen)

2015-01-01

2016-12-31

Undersöka hur stor andel av medborgarförslagen som påverkat
nämndens verksamheter

2016-01-01

2016-12-31

Utveckla en fördjupad skötselplan för Årsta holmar.

2016-01-01

2016-12-31

Verksamheter kartlägger, analyserar och utvecklar sin
kommunikation med invånare/brukare, det vill säga. sina externa
kommunikationskanaler

2016-01-01

2016-12-31

Period
2016

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 63 (79)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppfylls under året.
För att bidra till att den offentliga upphandlingen utvecklar staden i hållbar riktning är den
elektroniska handeln via stadens inköpssystem en viktig förutsättning för förvaltningens
avtalstrohet. För att stödja verksamheterna att följa stadens program för upphandling och
inköp har förvaltningen förstärkt sin upphandlingskompetens. Under hösten kommer
frågestugor att genomföras för rekvirenter och attestanter i syfte att höja
systemutnyttjandegraden.
Indikator
Andel
elektroniska
inköp

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

53 %

Periodens
utfall VB
2015

Prognos
helår

Årsmål

-

80 %

80 %

KF:s
årsmål
Tas
fram av
nämnd
en

Period
Tertial
2 2016

Analys
För att höja andelen elektroniska inköp kommer förvaltningen genomföra frågestugor för rekvirenter och attestanter.

Nämndmål:
Nämndens upphandlingar utvecklar Södermalm i hållbar riktning
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen följer stadens direktiv där kvalitet i verksamheterna ska stärkas och de
anställdas rättigheter värnas. Tydliga kvalitetskrav ska ställas på bemanning och
utbildningsnivå. Förvaltningen följer de avtal som staden har upphandlat och följer stadens
upphandlingspolicy. Genom att använda elektronisk handel via stadens nya inköpssystem
ökar förvaltningen förutsättningarna för ökad avtalstrohet.
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls under året.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

De nyckelpersoner som arbetar med upphandling ska
kompetensutvecklas inom kemikalieområdet

2016-04-15

2016-12-31

Avvikelse
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Tjänsteutlåtande
Sid 64 (79)

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar
Uppföljning av driftbudget

Budget 2016

Prognos T2/2016

Begärda
budgetjusteringar

Avvikelse

Anslag för nämndens
verksamhet

2 195,0

2 224,2

28,8

-0,4

Intäkter

-378,3

-406,0

1,2

28,9

Kostnader

2 573,3

2 630,2

27,6

-29,3

Mnkr, netto

Utfall före resultatdispositioner

-0,4

Resultatenheterna/intraprenad
överskott från 2015

17,1

Resultatenheterna/intraprenad
överskott till 2017

-16,7

Utfall efter
resultatdispositioner

0,0

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar på ett nollresultat efter resultatöverföring
och under förutsättning att begärda budgetjusteringar godkänns och med hänsyn till beräknade
prestationsförändringar.
Alla nämndens verksamheter prognostiserar en budget i balans eller ett visst budgetöverskott
förutom individ- och familjeomsorg och arbetsmarknadsåtgärder.
Prognosen förutsätter att nämndens budget netto justeras med 28,8 mnkr. Av justeringen avser
32,1 mnkr begärda budgetjusteringar. Prognostiserade budgetjusteringar för förskolor med
hög hyra uppgår till 10,0 mnkr och prognostiserade prestationsförändringar till -13,3 mnkr.
Av prestationsförändringarna avser -21,8 mnkr minskat antal barn inom förskolan och 8,5
mnkr ökade prestationer inom stöd- och service till personer med funktionsnedsättning.
Resultatenheterna överförde sammantaget ett överskott om 17,1 mnkr från 2015 till 2016.
Resultatenheterna prognostiserar att använda 0,4 mnkr av medlen i fonden vilket innebär att
16,7 mnkr kommer att föras över till 2017.
Nämnd- och förvaltningsadministration
Mnkr, netto

Budget 2016

Prognos 2016

Budgetjustering

Avvikelse

Intäkter

-2,5

-2,5

0,0

0,0

Kostnader

67,5

67,5

0,0

0,0

Netto

65,0

65,0

0,0

0,0

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i
balans.
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Tjänsteutlåtande
Sid 65 (79)

Individ- och familjeomsorg
Mnkr, netto

Budget 2016

Prognos 2016

Budgetjustering

Avvikelse

Intäkter

-117,9

-139,7

0,0

21,8

Kostnader

280,6

308,1

3,7

-23,8

Netto

162,7

168,4

3,7

-2,0

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett budgetunderskott om 2,0
mnkr efter begärd budgetjustering om 3,7 mnkr.
Den begärda budgetjusteringen hänför sig till placeringskostnader för ensamkommande icke
asylsökande barn. Förvaltningen erhåller ingen extra ersättning från migrationsverket för
dessa barn eftersom de inte är asylsökande. Stadens resursfördelningssystem tar inte heller
hänsyn till utökade kostnader för denna grupp. Förvaltningen begär därför extra medel om 3,7
mnkr.
Budgetunderskottet om 2,0 mnkr beror på ökade kostnader för placeringar av barn och
ungdomar inom LVU-hem och HVB-boende.
De prognostiserade ökade intäkterna beror på ett stigande antal asylsökande barn och
ungdomar.
Antal externa placeringar enheten för barn och ungdom
Antal personer

Budget 2016

T2 Snitt jan–juli

Prognos 2016

Avvikelse

Externa placeringar

12

19

20

8

Varav icke
asylsökande barn och
ungdomar

0

5,5

6

6

Budget 2016

T2 Snitt jan–aug

Prognos 2016

Avvikelse

74

85

88

14

Budget 2016

Prognos 2016

Budgetjustering

Avvikelse

Intäkter

-0,8

-0,8

0,0

0,0

Stadsmiljökostnader

26,7

26,7

0,0

0,0

Avskrivningar

12,9

15,0

2,1

0,0

Antal placeringar enheten för vuxna
Antal personer
Externa placeringar

Stadsmiljöverksamhet
Mnkr, netto

Intern ränta

2,1

2,4

0,3

0,0

Netto

40,9

43,3

2,4

0,0

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans efter budgetjustering om
2,4 mnkr avseende ökade kapitaltjänstkostnader på grund av ökade investeringar.
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Tjänsteutlåtande
Sid 66 (79)

Förskoleverksamhet
Budget 2016

Prognos 2016

Budgetjustering

Avvikelse

Intäkter

-44,8

-45,3

1,2

1,7

Kostnader

489,4

478,5

-13,0

-2,1

Netto

444,6

433,2

-11,8

-0,4

Resultatöverföring från 2015

17,1

Resultatöverföring till 2017

-16,7

Netto efter resultatdispositioner

0,0

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar en budget i balans för 2016. Prognosen på
intäkter om 45,3 mnkr förutsätter att förvaltningen får full ersättning för upparbetade
kostnader under året gällande projektet Skolplattformen.
Sammantaget överfördes en resultatfond om 17,1 mnkr från 2015 till 2016. Förskolans
resultatenheter prognostiserar sammantaget att minska den ingående resultatfonden med 0,4
mnkr till 2017. Det är ett resultat av satsningar som görs under året samt ett minskat
barnantal.
Antal inskrivna barn (exklusive KÖV)
Budget 2016

Inskrivning 31 juli
2016

Prognos snitt 2016

Avvikelse budget
2016

1-3 år

1 587

1 732

1 532

-55

4-5 år

1 646

1 204

1 596

-50

Allmän förskola

0

0

0

0

Familjedaghem

16

7

13

-3

Totalt antal barn

3 249

2 943

3 141

-108

0

0

0

0

Barnomsorgs-garantin

Förvaltningen har under de första sju månaderna haft i genomsnitt 46 färre förskolebarn
jämfört med budgeterade nivå. Det genomsnittliga antalet inskrivna barn under 2016
förväntas uppgå till 3 141, vilket är en minskning med 108 barn jämfört med förvaltningens
budgeterade genomsnittliga barnantal. Minskningen är jämt fördelad mellan små respektive
stora barn. Följden av detta blir att anslaget för underhåll av lokaler minskar i motsvarande
omfattning. Förskolorna fortsätter att anpassa sina kostnader i relation till antalet inskrivna
barn.
I bilaga redovisas antalet inskrivna förskolebarn i den kommunala verksamheten.
Äldreomsorg
Mnkr, netto

Budget 2016

Prognos 2016

Budgetjustering

Avvikelse

Intäkter

-166,1

-171,0

0,0

4,9

Kostnader

1 118,2

1 143,4

20,3

-4,9

952,1

972,4

20,3

0,0

Netto

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar en budget i balans efter begärd
budgetjustering om 20,3 mnkr. De ökade intäkterna avser främst ökade taxor och avgifter
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Tjänsteutlåtande
Sid 67 (79)

inom vård- och omsorgsboende.
Budget 2016 är beräknat på 810 personer inom vård- och omsorgsboende. I genomsnitt under
januari till juli månad har antalet varit 816 personer. Förvaltningens bedömning är att antalet
personer kommer att minska sett över året till ett genomsnitt om 815 personer. Förvaltningens
årsprognos avseende hemtjänsttimmar minskar jämfört med budget med 800 timmar per
månad vilket innebär ett visst överskott.
Utförarna inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt korttidsboende
prognostiserar underskott om 6,5 mnkr. Störst budgetunderskott prognostiserar vård och
omsorgsboenden i egen regi om 3,5 mnkr.
Vad beträffar begäran om budgetjustering för ökade kostnader i samband med avflytten från
Vintertullen äldreboende hänvisas till redovisningen rubriken Budgetjusteringar.
I bilaga visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende.
Insatser för äldre
Budget 2016

T2 Snitt jan – juli

Prognos helår 2016

67 900

66 556

67 100

Antal personer med
hemtjänst i servicehus

135

147

145

Antal personer med vårdoch omsorgsboende

810

816

815

Varav korttidsboende

18

16

17

Antal personer med
dagverksamhet

190

173

175

Hemtjänsttimmar i ordinärt
boende/månad

Alla insatser utom antal personer i vård- och omsorgsboende följer i stort sett budget.
Prestationerna motsvarar den ekonomiska prognosen.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Mnkr, netto

Budget 2016

Prognos 2016

Budgetjustering

Avvikelse

Intäkter

-29,4

-31,0

0,0

1,6

Kostnader

424,7

438,5

14,2

0,4

Netto

395,3

407,5

14,2

2,0

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar
ett budgetöverskott netto om 2,0 mnkr efter gjorda prestationsförändringar om 8,5 mnkr och
begärd budgetjustering om 5,7 mnkr.
Det prognostiserade överskottet beror främst på minskade kostnader för sjukhemsplaceringar
jämfört med budget.
Budgeten justeras två gånger per år. I avläsningarna per 31 mars och per 31 augusti har antalet
personer med LSS-insatser ökat vilket innebär ökade kostnader men även en ökad budgetram.
Under rubriken Budgetjustering redovisas begäran om ökade kostnader för Kastanjens
gruppboende.
Utförarna inom verksamhetsområdet prognostiserar att ha en budget i balans.
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Insatser för personer med funktionsnedsättning
Hemtjänsttimmar i ordinärt
boende/ månad

Budget 2016

T2 Snitt jan – aug

Prognos helår 2016

5 000*

5 281

5 300

13

10

12

Antal placeringar på
sjukhem/månad

* Hemtjänsttimmarna är justerade jämfört med VP 2016
Barn, kultur och fritid
Mnkr, netto

Budget 2016

Prognos 2016

Budgetjustering

Avvikelse

Intäkter

-2,3

--3,2

0,0

0,9

Kostnader

38,0

38,9

0,0

-0,9

Netto

35,7

35,7

0,0

0,0

Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans.
Arbetsmarknadsåtgärder
Mnkr, netto

Budget 2016

Prognos 2016

Budgetjustering

Avvikelse

Intäkter

-10,0

-10,0

0,0

0,0

Kostnader

31,6

32,6

0,0

-1,0

Netto

21,6

22,6

0,0

-1,0

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett budgetunderskott om 1,0
mnkr. Budgetunderskottet hänför sig till ökade kostnader för handledare, hyreskostnader och
arbetsmaterial för feriearbetare. Feriearbetarna uppgick till 901 ungdomar som arbetat under
perioden juni-augusti. Motsvarande siffra under 2015 var 851 ungdomar. Den totala
kostnaden för feriearbetarna sommaren 2016 prognostiseras till 11,1 mnkr, vilket innebar
ökade kostnader om 1,0 mnkr.
Placeringar inom olika arbetsmarknadsåtgärder går enligt plan. Antalet personer med OSAanställning prognostiseras till 32 under året. De kommunala visstidsanställningarna
prognostiseras till 30 under året.
Placeringar i arbetsmarknadsåtgärder
Antal personer
OSA

Budget 2016

T2 Snitt jan – juli

Prognos helår 2016

35

30

32

Antal personer med OSA-anställning prognostiseras 2016 uppgå till budgeterad nivå. För
perioden januari till mars har fem anställningar avslutats inom OSA. Fyra personer har fått
andra anställningar samt en pensionsavgång. Nyanställning inom samma period har varit fyra
personer.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 69 (79)

Ekonomiskt bistånd
Mnkr, netto

Budget 2016

Prognos 2016

Budgetjustering

Avvikelse

Intäkter

-4,5

-1,4

0,0

-3,1

Kostnader

81,6

77,5

0,0

4,1

Netto

77,1

76,1

0,0

1,0

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetöverskott om 1,0 mnkr.
Överskottet hänför sig till ett minskat antal hushåll under året. Den genomsnittliga
minskningen av antalet hushåll under perioden januari till augusti månad 2016 jämfört med
samma period 2015 är en minskning med drygt 25 hushåll. Det preliminära antalet hushåll per
augusti månad är 503. I juli månad var motsvarande siffra 513 hushåll.
Information om bokförd kostnadsutveckling av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.
Antal bidragshushåll
Antal personer

Budget 2016

T2 Snitt jan – aug

Prognos helår 2016

Bidragshushåll

558

550

558

Resultat och utfall per sista augusti
Verksamhetsområde, mnkr netto

20150831

20160831

Avvikelse

Avvikelse %

Nämnd och administration

38,9

39,6

0,7

1,8

Individ- och familjeomsorg

114,8

129,6

14,8

12,9

17,8

18,5

0,7

3,9

Förskoleverksamhet

288,9

287,6

-1,3

-0,4

Äldreomsorg

621,1

646,8

25,7

4,1

Stöd och service till personer
med funktionsnedsättning

253,2

254,3

1,1

0,4

Barn, kultur och fritid

12,0

13,7

1,7

14,2

Arbetsmarknadsåtgärder

14,6

18,0

3,4

14,6

Ekonomiskt bistånd

50,2

50,0

-0,2

-0,4

1 411,5

1 458,1

46,6

3,3

9,8

11,6

1,8

18,4

1 421,3

1 469,7

48,4

3,4

Stadsmiljöverksamhet

Summa
Kapitalkostnader
Totalt

Södermalms stadsdelsförvaltning har i delårsbokslutet 2016 jämfört med föregående år ökade
nettokostnader om 48,4 mnkr eller 3,4 procent.
Nämnd- och administration har ökade nettokostnader om 0,7 mnkr jämfört med 2015, ökningen
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förklaras framförallt av medarbetare på den nya stabsfunktionen. Individ- och familjeomsorgen har
ökade kostnader om 14,8 mnkr, vilket framför allt beror på prisökningar och fler placeringar för barn
och ungdom, missbruk och socialpsykiatri. Av ökningen avser även 3,7 mnkr ensamkommande ej
asylsökande flyktingbarn.
De ökade kostnader om 0,7 mnkr inom stadsmiljö förklaras dels av indexhöjningar och dels av när
planerade åtgärder utförs under året. Förskoleverksamheten har minskade nettokostnader om 1,3 mnkr
jämfört med 2015 års delårsbokslut. Under år 2016 har i genomsnitt 71 färre barn varit inskrivna per
månad än under motsvarande period 2015. Detta har medfört att förskolenheterna haft cirka 5,0 mnkr
mindre i budget än under motsvarande period 2015. Förskolorna har även haft ökade kostnader om
cirka 4,0 mnkr på grund av löneavtalet.
Inom äldreomsorgen har nettokostnaderna ökat med 25,7 mnkr. Av ökningen avser cirka 18,0 mnkr
prisökningar inom hemtjänsten och vård och omsorgsboenden. Vidare förklaras cirka 7,0 mnkr av att
beställaren under året köpt i snitt 15 fler platser än under motsvarande period förregående år.
Beställarens köp av hemtjänsttimmar har för perioden varit cirka 1 200 timmar lägre per månad än
under motsvarande period föregående år. Detta har inneburit minskade kostnader om cirka 4,0 mnkr.
Resterande skillnad mellan åren förklaras främst av engångskostnader för Vintertullen/Väderkvarnen.
Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning har ökade nettokostnader
om 1,1 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras främst av prisökningar.
De ökade nettokostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder beror helt på ökade kostnader för feriearbeten,
dels på grund av ökat antal och dels på grund av höjt personalförsäkringspålägg.
Ekonomiskt bistånd har lägre kostnader för försörjningsstöd jämfört med samma period förra året.
Förvaltningen har haft i genomsnitt 26 färre hushåll med försörjningsstöd per månad, jämfört med
samma period föregående år. Detta har dock i stort tagits ut av att Medelbidraget per hushåll varit i
genomsnitt cirka 100 kr högre i år jämfört med motsvarande period 2015.
Kapitalkostnaderna har ökat med 1,8 mnkr jämfört med föregående år. Förklaringen förklaras av de
senaste årens satsningar på tillgänglighetsinvesteringar och reinvesteringar.
Gräns för periodiseringar av kostnader och intäkter har i detta delårsbokslut fastställts till 50 tkr.
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Särskilda satsningar
Satsningar i KFs budget 2016 (staden totalt)

Södermalms satsningar

Förskola
Schablonökning (2,2 %)

Ökningen har framför allt gått till löne- och prisningar
samt till att möta de ökade effektivitetskraven.

Antal inskrivna barn per årsarbetare

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att nå målet
om 4,9 inskrivna barn per årsarbetare. Viss skillnad
finns mellan förskoleenheterna. De förskolor som
riskerar att inte uppnå årsmålet kommer att fram en
handlingsplan.

Andelen ekologisk mat ska öka på stadens förskolor

Alla barn får god, varierad och näringsriktig mat och
med stor andel ekologisk och vegetarisk mat i
förskolan. Förvaltningens gemensamma kostpolicy
"Riktlinjer för mat och måltider inom förskolorna i
Södermalms stadsdelsområde" följs av alla förskolor.

Höjd socioekonomisk ersättning 30,3 mnkr

Höjningen har framför allt gått till löne- och
prisökningar samt till att möta de ökade
effektivitetskraven.

Fortsatt satsning på vidareutbildning av förskolans
personal för att öka andelen förskolärare 21,6 mnkr

Verksamhet förskola gör årligen
vidareutbildningssatsningar. Bland annat går
förskollärare under året handledarutbildning och
utbildning i ledarrollen som förskollärare. Dessa
satsningar rör sig över flera år.

Barn, kultur och fritid
Fler mötesplatser för unga 6 mnkr

Förvaltningen erhållit 0,5 mnkr i tilldelning efter löneoch priskompensation. Till hösten kommer
Södergården inom ramen för ungas organisering att
starta upp en mötesplats för flickor och hbtq-personer.
Se bilaga 4.

Insatser för att stärka ungas organisering och öka
kunskaperna om mänskliga rättigheter 3 mnkr

Förvaltningen har erhållit 0,2 mnkr i tilldelning. Inom
ramen för ungas organisering erbjuda 30 ungdomar
sommarjobb inom Södermalms ungdomsråd. Syftet är
att ungdomarna ska få bättre insyn i hur en
stadsdelsförvaltning fungerar och öka ungdomarnas
deltagande i demokratin samt lära sig mer om
barnkonventionen. Dessutom kompetensutveckling i
normkritiskt förhållningssätt för medarbetare inom fältoch fritidsenheten. Se bilaga 4.

Fler parklekar 3 mnkr

Förvaltningen erhållit 0,2 mnkr i tilldelning för löneoch prisökningar.

Individ- och familjeomsorg
Förstärkning barn och unga 95 mnkr

Förstärkningen har bidragit till utökning med 5 tjänster
inom barn- och ungdomsenheten.

Förstärkning handläggning vuxen/missbruk 6 mnkr

Förstärkningen har framför allt gått till löne- och
prisökningar och till 2 helårsanställda
socialsekreterare/biståndshandläggare inom
vuxen/missbruk.

Förstärkning handläggning socialpsykiatri 6 mnkr

Förstärkningen har framför allt gått till löne- och
prisökningar och 0,5
helårsanställning/socialsekreterare.

Höjd ersättning utförare inom socialpsykiatrin 3,2 %

Löne- och priskompensation.
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Satsningar i KFs budget 2016 (staden totalt)

Södermalms satsningar

Förstärkning arbete mot våld i nära relationer 3 mnkr

En helårsanställning för behandling av våldsutsatta
kvinnor, som delvis finansierats av förstärkningen.

Äldreomsorg
Höjning av hemtjänstpeng 2,0 %

Höjningen täcker delvis årets löne- och prisökningar.

Höjning av peng för dagverksamhet 2,0 %

Höjningen täcker delvis årets löne- och prisökningar

Ökade resurser biståndsbedömning inom hemtjänst
och boende 52 mnkr

Förstärkningen har framför allt gått till löne- och
prisökningar och utökning med 3 tjänster.

Fria broddar, försök 2 mnkr

Förvaltningen kommer erbjuda broddar till alla som är
berättigade till detta.

Stöd och service
Höjd schablon 2 %: Vuxen- och barnboende, daglig
verksamhet och korttidshem

Höjningen täcker delvis årets löne- och prisökningar.

Höjd ersättning personlig assistans 8,2 mnkr

Motsvarar faktiska prisökningar.

Demokrati- och utvecklingsarbete
Fördelat till stadsdelsnämnderna, 60,0 mnkr

Förvaltningen har erhållit medel om 4,2 mnkr som
fördelas enligt följande: -0,5 mnkr involvera invånare
vid framtagande av parkplan -0,6 mnkr anlägga
väggar för gatukonst -0,1 mnkr drift av ungdomsrådet
-2,4 mnkr feriearbetande ungdomar -0,6 mnkr
kompetenshöjande insatser med fokus på normkritik
och jämställdhet.
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Resultatenheter

Resultat 2016

Resultatöverföring från
2015

Resultatöverföring till
2017 (max 10 %)

5 % av resultatenheternas
brutto-budget
2016

Resultatenheternas
brutto-budget
2016

Maria förskolor

0,5

3,4

3,9

2,0

39,6

Rosenlunds
förskolor

0,0

2,9

2,9

1,5

29,5

Västra Söders
förskolor

-0,2

1,8

1,6

1,7

33,8

Högalids förskolor

0,0

0,9

0,9

1,7

23,0

Maria Gamla
stans förskolor

0,0

0,0

0,0

1,4

28,4

Söderförskolor

-0,1

2,3

2,2

1,4

27,0

Nytorgets
förskolor

-0,5

0,5

0,0

1,4

28,4

Midgårds
förskolor

0,0

0,1

0,1

1,5

29,7

Sofia förskolor

0,0

2,3

2,3

1,5

29,6

Hammarby
Sjöstads förskolor

0,0

1,1

1,1

1,2

23,7

Sickla udde
förskolor

0,5

1,1

1,6

1,4

28,8

Östra Söders
förskolor

-0,7

0,7

0,0

1,9

37,3

Östra Söder
parklekar

0,1

0,0

0,1

0,2

3,7

Totalt förskolor
och parklekar

-0,4

17,1

16,7

18,1

362,5

Mnkr

Kommunal
förskola

Förskoleverksamhet
Förvaltningens samtliga tolv förskoleenheter är resultatenheter. Sammantaget överfördes ett
överskott om 17,1 mnkr från 2015 till 2016. För 2016 prognostiseras ett underskott om 0,4
mnkr. Överföringen till 2017 beräknas därför minska i motsvarande omfattning.
Parklekar
Södermalm har fem parklekar vilka är organiserade på två resultatenheter. För 2016
prognostiseras en budget i balans..
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Investeringar
Park- och klimatinvesteringar
Budget 2016

Prognos T2/2016

Budgetjusteringar

Avvikelse
PrognosT1/2016

Större investeringar

6,2

6,2

0,0

0,0

Reinvesteringar i parkerna

4,0

4,0

0,0

0,0

Mindre investeringar

5,7

5,7

0,0

0,0

Tillgänglighetsinvesteringar

12,5

12,5

0,0

0,0

Mnkr, netto

Klimatinvesteringar

2,9

2,9

0,0

0,0

Totalt

31,3

31,3

0,0

0,0

Större investeringar

Lilla Blecktornsparken
Anläggningsarbetena påbörjades i slutet av september 2015. Fortsatt upprustning pågår enligt
framtaget program. Parken planeras stå färdig först under våren 2017, på grund av behov av
förnyad upphandling.
Kvarteret Rosendahl mindre
Programarbete har inletts.
Reimersholmskajen, mindre parkyta
Programarbete har inletts.
Reinvesteringar
Stadsdelsnämnden har erhållit 4,0 mnkr för reinvesteringsåtgärder i parkerna. Åtgärderna
omfattar nya beläggningar för parkvägar, reparationer av trappor, trädförnyelse och nya
skräpkorgar. Ett planeringsarbete för genomförande av reinvesteringsåtgärderna har skett och
flera projekt påbörjats.
Mindre investeringar
Stadsdelsnämnden har tilldelats 5,7 mnkr för mindre parkinvesteringar under 2016. Medlen
kommer att användas till ett antal mindre parkupprustningar och utvecklingsprojekt. Flera av
dessa har slutförts under perioden, till exempel Jakob Mommas park, Björns trädgård och
bastu vid Tanto strandbad. Projekt har också påbörjats, till exempel i Ivar Los park och vid
Baggensgatan, med planerat färdigställande under hösten.
Tillgänglighetsinvesteringar
I samband med kommunfullmäktiges avstämningsärende för budget 2016 erhöll
stadsdelsnämnden ansökta tillgänglighetsmedel motsvarande 6,7 mnkr för olika
tillgänglighetsåtgärder.
Förvaltningen har tilldelats ytterligare 1,9 mnkr i ombudgeterade medel från 2015.
I samband med tertialrapport 1 begärde och erhöll nämnden budgetjustering om 3,9 mnkr för
tillgänglighetsåtgärder avseende plaskdammen i Lilla Blecktornsparken.
Under perioden har ett planeringsarbete för projektgenomförande skett och flera projekt
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påbörjats.
Klimatinvesteringar
Stadsdelsnämnden har erhållit 2,9 mnkr för klimatinvesteringar. Erhållna medel ska användas
för installation av energisnål LED-belysning i förvaltningens lokaler och utbyte av
energislukande vitvaror samt vidare för installation av LED-belysning till två utomhusgym
och i lekhusen i Bryggartäppan. Planering och genomförande av dessa åtgärder pågår.
Naturreservat på Årsta holmar
Stadsdelsnämnden har erhållit 1,2 mnkr i driftsmedel för naturprojekt i samband med
inrättandet av naturreservat på Årsta holmar. Under perioden har en naturvärd anställts, får
har köpts in för att beta på ängsmarkerna, örtinventering har skett och arbete med en
skötselplan har påbörjats.
Inventarier och maskiner
Mnkr, netto

Budget 2016

Prognos T2/2016

Budgetjusteringar

Avvikelse
PrognosT2/2016

3,1

3,1

0,0

0,0

Inventarier och
maskiner

Förvaltningen har en budget om 3,1 mnkr för investeringar för inventarier och maskiner.
Förvaltningen kommer bland annat att använda budgetramen till att köpa nya möbler.

Omslutningsförändringar
Mnkr
Ökade intäkter och kostnader för asylsökande barn och
ungdomar

20,0

Budgetjusteringar
Mnkr
Ökade kostnader för avveckling av Vintertullens vård- och
omsorgsboende

20,3

Ökade kostnader för iordningsställande av Kastanjen

5,7

Ökade kostnader för ensamkommande ej asylsökande barn
och ungdomar

3,7

Ökade kostnader för avskrivningar inom
stadsmiljöverksamhet

2,1

Ökade kostnader för intern ränta inom stadsmiljöverksamhet

0,3

Totalt budgetjusteringar

32,1

Vintertullen vård- och omsorgsboende
Vintertullens äldreboende i fastigheten Hamnvakten 7 drabbades av omfattande vattenskador
under sommaren 2014. Fastighetsägaren Micasa Fastigheter i Stockholm AB upptäckte under
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renoveringen efter vattenskadorna att en mer omfattade renovering krävs av fastigheten.
Behovet av renovering av Vintertullen har visat sig vara så omfattande, att förvaltningen har
gjort bedömningen att det inte går att bedriva en verksamhet med god kvalitet i fastigheten
under renoveringstiden. Nämnden fattade den 17 mars beslut om att lämna lokalerna från och
med första kvartalet 2017 och kommunstyrelsens ekonomiutskott fattade beslutet den 13 april.
Stadsdelsförvaltningens extraordinära kostnader kopplade till vattenskadan 2014 och beslutet
om att lämna Vintertullens fastighet omfattar:







Tomgångshyror för tomställda lokaler och bostadslägenheter inom Vintertullens
äldreboende
Merkostnader för inhyrning av evakueringslokaler och –bostäder inom Väderkvarnens
äldreboende i samband med evakueringen av del av Vintertullens verksamhet under
vintern 2015.
Flyttrelaterade kostnader och städkostnader när boende flyttar till nytt boende.
Kostnad för en extern projektledare för att samordna projektet.
Anpassningskostnader i samband med förtida avslut av hyresavtal i etapper med
fastighetsägaren Micasa Fastigheter i Stockholm AB i enlighet med gällande ramavtal.
Anpassning av en ersättningslokal för dagverksamheten inom Vintertullen och flytt av
verksamheten.

Enligt ovan beskrivning begär nämnden budgetjustering om 20,3 mnkr för utökade kostnader
av engångskaraktär för Vintertullens äldreboende.
Gruppbostaden Kastanjen
Nämnden begär om 5,7 mnkr i budgetjustering för iordningsställande av gruppbostaden
Kastanjen till ursprungligt skick. Förvaltningen gör bedömningen att ordningsställandet
beräknas uppgå till 5,7 mnkr. Förhandling med hyresvärden pågår.
Ensamkommande ej asylsökande barn och ungdomar
Förvaltningen erhåller ingen extra ersättning från migrationsverket för ej asylsökande barn.
Stadens resursfördelningssystem tar inte heller hänsyn till utökade kostnader för denna grupp.
Förvaltningen begär därför budgetjustering för kostnader för ej asylsökande barn om 3,7
mnkr.
Kapitaltjänstkostnader
(Belopp i mnkr)

Budget
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Prognos

Avvikelse

Avskrivningar

12,9

10,0

15,1

2,1

Internränta

2,1

1,6

2,4

0,3

I takt med ökade investeringar inom stadsmiljöverksamheten ökar också kostnaderna för
avskrivningar och internränta.
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Medel för lokaländamål
Analys av balansräkning
Skulder och
kommunkapital,
mnkr

Tillgångar, mnkr

T2/2015

T2/2016

T2/2015

T2/2016

Mark, byggnader
&amp; tekniska
anläggningar

140,0

148,1

Kommunkapital

-121,9

-190,0

Kundfordringar

13,5

12,9

Diverse
kortfristiga
skulder

-0,2

-0,4

Varav osäkra
fordringar

-2,2

-2,7

Leverantörsskulder

-48,7

-62,2

Kortfristiga
fordringar

89,2

92,2

Moms och
särskilda
punktskatter

-0,4

-0,5

Förutbetalda
kostnader och
upplupna intäkter

62,1

133,8

Övriga kortfristiga
skulder

-0,1

-0,1

Likvida medel

0,2

0,2

Upplupna
kostnader &amp;
förutbetalda
intäkter

-133,7

-134,0

305,0

387,2

Summa

-305,0

-387,2

Summa

Tillgångar
Det bokförda värdet på förvaltningens anläggningstillgångar har ökat med 8,1 mnkr. Ökningen avser
investeringar efter avdrag för avskrivningar. Investeringarna i parker har ökat netto med
4,7 mnkr och inventarier har ökat netto med 3,4 mnkr.
Kortfristiga fordringar har ökat med 2,0 mnkr. Förändringen beror på ökade ersättningar inom
momssystemet.
Förutbetalda kostnader har ökat med 8,6 mnkr, främst beroende på fler tidigt inkomna fakturor från
förvaltningens leverantörer. Upplupna intäkter har ökat med 63,1 mnkr beroende på ökade intäkter för
ensamkommande barn. Totalt har posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ökat med 71,7
mnkr netto.
Skulder
Ökningen av leverantörsskuld med 13,5 mnkr beror främst på ökade kostnader för ensamkommande
barn och ändrade faktureringsrutiner hos förvaltningens leverantörer.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med netto 0,3 mnkr. Förändringen beror på
ökade kostnader för timlöner samt retroaktiva löner med 6,0 mnkr och ökade förutbetalda intäkter med
7 mnkr för projekt inom individ och familjeomsorgen. Upplupna kostnader har minskat 12,7 mnkr
beroende på förändringar i faktureringen från leverantörer som säljer verksamhet till förvaltningen.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 78 (79)

Övrigt
Omdisponeringar
Mnkr
Barn, kultur och fritid

-13,5

Individ- och familjeomsorg (Preventionsenheten,
fältassistenter, ungdomsmottagning och söderandan)

10,0

Förskola (öppna förskolor och föreningsbidrag förskola)

2,8

Äldreomsorg (föreningsbidrag för äldre)

0,7

Totalt omdisponeringar

0,0

I budget 2016 budgeterades sammantaget 34,1 mnkr för verksamhetsområdet barn, kultur och
fritid. En del av dessa kostnader bokförs under andra verksamhetsområden (se tabell ovan).
Förvaltningen föreslår därför nämnden att omdisponera dessa budgetmedel för att
överensstämma med bokföringen.

Synpunkter och klagomål
Under första halvåret 2016 har det kommit in sammanlagt 390 klagomål, beröm och idéer.
De allra flesta diarieförda synpunkter och klagomål kommer förvaltningen tillhanda via
stadens synpunktsportal ”Tyck Till”, ”Äldre direkt” eller via e-post.
Förskola och kollo
Under perioden har det totalt kommit in 20 diarieförda klagomål och synpunkter. Klagomålen
för förskolan har rört hemsidan, information, barngruppens storlek, barnens trygghet och
personalomsättning.
Sju av synpunkterna rör klagomål på kolloverksamheten gällande trygghet och ordning.
Individ- och familjeomsorg (inkl ekonomiskt bistånd)
Under perioden har tretton 13 diarieförda klagomål och synpunkter inkommit och samtliga
avsåg verksamhet i egen regi. Fem klagomål avsåg lång handläggningstid, ett avsåg
verksamhetens kvalitet och innehåll, ett handlade om klagomålsrutinen. Fem handlade om
beröm gällande bemötande inom socialpsykiatrins utförarveksamheter och ett var klagomål på
den samma.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Under perioden har fyra diarieförda klagomål inkommit. Ett av klagomålen avsåg
bemötande/diskriminering/kränkande behandling i enskild verksamhet, två klagomål avsåg
ansökan/handläggning/beslut i egen regi och ett klagomål avsåg verksamhetens innehåll och
kvalitet, ett avsåg utförande av insats inom enskild verksamhet.
För övrigt har sociala avdelningen tagit emot tre synpunkter/klagomål som rörde ljudvolym,
information och verksamhetens innehåll avseende den utomhusverksamhet för ungdomar som
förvaltningen arrangerade vid Åsö torg under två veckor under sommaren.
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Äldreomsorg
Under perioden har det totalt kommit in 68 synpunkter varav 57 är klagomål, 10 beröm och 1
synpunkt. Klagomålen har minskat i förhållande till samma period förra året medan berömmet
har ökat något. Den vanligaste orsaken till klagomål är att insatsen inte utförts och därefter
kommer synpunkter på bemötande. Berömmet handlar om bemötande och innehållet i
verksamheten.
Stadsmiljö

Under perioden har 282 synpunkter i form av klagomål, frågor, beröm och idéer inkommit via
synpunktsportalen. Av synpunkterna är 10 beröm och 28 idéer. En stor del av de inkomna
synpunkterna rör klagomål på parkskötsel och parkrenhållning. Övriga synpunkter handlar i
många fall om ordningsproblem av olika slag.
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