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Sammanfattande analys
I verksamhetsberättelsen redovisas hur och i vilken omfattning nämnden har bidragit till att
uppfylla kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål.
Måluppfyllelsen samt en kortfattad redovisning av den verksamhet som bedrivits under året
beskrivs under respektive mål för verksamhetsområdet. För indikatorer som inte uppfylls helt
och för aktiviteter som ej är genomförda lämnas en kommentar. Resultat för indikatorerna
inhämtas från kvalitetsuppföljningar och olika undersökningar, bland annat
Stockholmsenkäten som vänder sig till ungdomar i årskurs nio och år 2 på gymnasiet,
Medborgarundersökningen som genomförs varje år där ett mindre antal medborgare tillfrågas
framförallt om trygghet och utemiljö. Staden genomför brukarundersökning inom
socialpsykiatri, personer med funktionsnedsättning, förskola och dagverksamhet för äldre.
Socialstyrelsen tillsammans med staden genomför brukarundersökning för äldre som har
hemtjänst och bor på vård- och omsorgsboende. Om omotiverade skillnader mellan könen
framkommer kommenteras dessa i text. För 2016 genomfördes inte någon
medarbetarundersökning.
Nedan följer en sammanfattande redogörelse och analys av det ekonomiska utfallet och
uppfyllelsen av kommunfullmäktigesfyra inriktningsmål för 2016.
Ett Stockholm som håller samman

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet i huvudsak uppfyllts under året. Till
inriktningsmålet hör sju mål för verksamhetsområdet. Fem har uppfyllts helt och två delvis. I
jämförelse med 2015 är det en försämring då samtliga mål bedömdes som uppfyllda.
Förskoleavdelningen
Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet bedöms delvis vara uppfyllt. Av de tre
nämndmål som skapats under verksamhetsmålet har två uppfyllts helt och ett delvis. De
pedagogiska utvecklingsledarna har tagit fram ett material om hur man utvecklar de
pedagogiska miljöerna. Detta material har förankrats hos pedagogerna och utvecklingsarbetet
fortsätter under 2017.
Under året har förskolorna arbetat med temat Hållbarhet. De har använt sig av naturen i
närmiljön för lek, lärande och samtal om hållbar utveckling och naturens kretslopp. De
förskolor som har återvinningsmöjligheter har gjort barnen delaktiga i arbetet med att dela
upp material. Arbetet med att fasa ut mindre lämpliga material som används inom förskolan
har fortsatt.
Den digitala utvecklingen inom förskolan har utvecklats under 2016. Den projektgrupp som
bildades i syfte att införa Skolplattformen (avbröts från centralt håll) har arbetat med att införa
Facebook-sidor, genomfört utbildningar och frukostseminarier m.m.
Socialtjänstavdelningen
Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet bedöms vara uppfyllt. En koordinerad och
utvecklad samverkan mellan olika aktörer som möter vuxna personer med
beroendeproblematik, socialpsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionsnedsättning har
givit den enskilde ett bättre sammanhållet stöd och ett mer effektivt resursutnyttjande.
Personer utsatta för våld i nära relation har fått ett sammanhållet stöd och skydd.
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Stödinsatser har givits så att personer med somatisk och/eller psykisk funktionsnedsättning
har kunnat vara delaktiga i samhället som alla andra. Insatserna har ökat deras möjligheter att
klara sina dagliga liv med en god boendesituation bland annat genom att flera
försökslägenheter övergått till eget kontrakt. Flera personer med funktionsnedsättning som
varit beviljade daglig verksamhet har fått anställning på den öppna arbetsmarknaden under
året. Insatserna har varit individuellt utformade och syftat till att öka självständigheten och
delaktigheten för den enskilde.
Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt låg i förhållande till befolkningen i
stort. Sedan halvårsskiftet ingår Kungsholmen i Samordningsförbundet Stockholm stad,
Finsam. Kommunen, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska genom
detta förbund bättre samordna sina rehabiliteringsinsatser för att minska sjukskrivningar,
arbetslöshet och bidragsberoende.
Barn och ungdomar som har kontakt med socialtjänsten får sina grundläggande behov
tillgodosedda. Arbete med tidiga sociala stödinsatser har genomförts, bland annat genom
föräldrastödsprogram. Barns och ungdomars delaktighet i kontakten med socialtjänsten har
varit centralt under året. En stadsdelsgemensam enhet för ensamkommande barn och
ungdomar har startats för att möta det ökande antalet nyanlända barn och ungdomar.
Äldreomsorgsavdelningen
Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet bedöms som delvis uppfyllt.
Förvaltningen bedömer att två av fyra nämndmål kommer att uppnås helt, ett uppnås delvis
och ett är inte uppfyllt.
Utvecklingsprojektet kring beställning av hemtjänstinsatser som startade under tertial ett har
fortsatt året ut. Syftet är att öka den äldres inflytande över hemtjänstinsatserna. För att
säkerställa ett tryggt mottagande i hemmet efter sjukhusvistelse för personer med stora
omvårdnadsbehov har fyra undersköterskor anställts under hösten. De ska vara en bro mellan
primärvården, hemtjänsten och primärvårdsrehab för att skapa trygghet de första 14 dagarna
hemma hos den äldre.
För att behålla och rekrytera hälso- och sjukvårdspersonal pågår projektet ”Attraktiv
arbetsplats” inom Serafens vård- och omsorgsboende samt Pilträdets och Fridhemmets
servicehus. För att säkra sjuksköterskekontinuiteten på längre sikt har förvaltningen
samverkan med högskolor kring verksamhetsförlagd utbildning. Inom Serafens vård- och
omsorgsboende bedrivs projektet Deltid till heltid.
För att säkerställa att äldreomsorgen på Kungsholmen är av god kvalitet genomförs
regelbundna kvalitetsuppföljningar på avtals- och individnivå. Avtalsuppföljningen visar att
verksamheterna blivit bättre på struktur och systematik men utförarna behöver säkerställa att
verksamheten bedrivs med bibehållen kvalitet även vid stora förändringar av verksamheten.
Parkmiljöavdelningen
Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet bedöms vara uppfyllt. Genom samverkan,
information och förbättrad kvalitet på parkskötsel har förvaltningen sökt bibehålla den höga
nivå av trygghet som finns inom stadsdelsområdet. I fokus för trygghetsarbetet men också på
flera andra håll har gallring av vegetation utförts i syfte att öka upplevelsen av trygghet i
området. Kvaliteten på parkskötseln har förbättrats också genom en kampanj för minskad
nedskräpning och ökad medvetenheten om var och ens ansvar om det offentliga rummet.
stockholm.se
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Skräpkorgar för källsortering och skräpkorgar med komprimering har placerats ut på
strategiska platser.
Flera parkupprustningar har fokuserat på möjlighet till ett jämställt nyttjande och på att kunna
använda parkerna året runt.
Den för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm gemensamma parkmiljöavdelningen fick
2016 stadens kvalitetsutmärkelse i klassen Andra verksamheter.
Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet liksom samtliga verksamhetsmål uppfylls.
Förberedelse för renovering av strandskoningar samt för att höja marknivån i syfte att
kompensera en framtida höjd vattennivå i Riddarfjärden har genomförts. Genom
vegetationsåtgärder ökas den biologiska mångfalden. Stadsodling på flera ställen har givit
allmänheten möjlighet att bidra till grönare, trevligare och tryggare parker.
Genom miljöriktiga val ersätts sämre produkter och material. Andelen ekologiska livsmedel
har fortsatt öka. Arbetet med hållbar och klimatsmart förskola har fortsatt under 2016 genom
bl.a. utbildningar på olika nivåer. I parker genomförs byte av däcksgungor.
En sund inomhusmiljö i nämndens verksamhetslokaler är viktig och fokus har varit att säkra
god luftkvalitet i förskolelokaler.
Under året kom stadens nya miljöprogram 2016-2019. Under 2017 kommer förvaltningen att
på olika sätt utveckla och samordna det interna miljöarbetet.
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet i huvudsak uppfyllts under året. Före
resultatöverföringar redovisas ett överskott om 36,8 mnkr och efter resultatöverföringar och
ombudgeteringar ett utfall om 28,7 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på ett minskat
antal köp av platser inom korttidsboende och vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen.
Antal köpta platser uppgick i december 2016 till 407 jämfört med 442 i december 2015.
Verksamheternas resultat redovisas under rubriken Uppföljning av ekonomi.
Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om ett demokratiskt
hållbart Stockholm. Till inriktningsmålet hör åtta mål för nämndens verksamheter. Sex mål
uppfylls helt och två delvis. Verksamhetsmålet Stockholms stad är en bra arbetsgivare med
goda arbetsvillkor, bedöms i likhet med 2015 som delvis uppfyllt. Sjukfrånvaron har under
2016 fortsatt att sjunka men nämnden når trots detta inte upp till årsmålet.
Stadsdelsområdet utvecklas i dialog med medborgarna. Antalet medborgarförslag är fortsatt
högt. Stadsdelsnämndens råd; pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och
ungdomsrådet fyller en viktig funktion i att vidga perspektiven i samband med beredning av
olika ärenden.
Förvaltningens utbildningssatsning Mötet med stockholmaren har haft fokus på
bemötandefrågor och bidrar till att verksamheterna ger lika möjligheter till god service och
insatser av god kvalitet. Verksamheter som socialtjänst, äldreomsorg och förskola är
medvetna om och har kunskap om människors olikheter och hur de aktivt kan arbeta med
bemötandefrågor. Nämndens verksamheter ska motverka diskriminering av alla slag och
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verka för allas lika rättigheter och möjligheter. Intentionerna i FN:s barnkonvention,
jämställdhet, frågor om mänskliga rättigheter och tillgänglighet är exempel på betydelsefulla
frågor i detta sammanhang.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
Stadsdelsnämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Till
inriktningsmålet hör sju mål för nämndens verksamheter. Fem mål för verksamhetsområdet
uppfylls helt och resterande uppfylls delvis. De mål som inte uppfylls helt är Alla barn i
Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor och Alla äldre har en trygg ålderdom och får
en äldreomsorg av god kvalitet.
Målet om att tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser bedöms uppfyllt. Detta har
möjliggjorts genom förebyggande insatser och ett evidensbaserat arbetssätt. Nämndens
verksamheter erbjuder kulturupplevelser i olika omfattning. Genom parkunderhåll,
parkskötsel och ett organiserat trygghets- och säkerhetsarbete bidrar stadsdelsnämnden till ett
Stockholm med levande, trygga och jämlika stadsdelar.
Inom förskolan uppfylls nämndmålen Barn har respekt för allt levande och omsorg om sin
närmiljö och Barn får en bra avslutning av sin förskoletid inför skolstarten helt. Nämndmålet
Barn utvecklar sina förmågor och sin kreativitet genom ett lustfyllt lärande uppfylls däremot
endast delvis. Det beror till en del på en mer kritisk hållning hos pedagogerna när de
genomför självskattningen som ligger till grund för KF:s kvalitetsindikator.
Verksamhetsmålet inom äldreomsorgen bedöms som delvis uppfyllt. Nämndmålen Brukare
har god personlig vård- och omsorg och Brukare har god mathållning i en trevlig miljö
uppfylls helt. Brukare har inflytande bedöms som delvis uppfyllt och Brukare är trygga
uppfylls ej. Samtliga verksamheter behöver på olika sätt arbeta för att öka den enskildes
inflytande och trygghet. Det handlar bland annat om tydliggöra information till den enskilde,
att utveckla aktiviteter inom vård- och omsorgsboende, öka andelen aktuella
genomförandeplaner, öka personalkontinuiteten och att utveckla synpunkts- och
klagomålshanteringen.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmålen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål för
verksamhetsområdet. Av tre nämndmål uppnås två helt och ett delvis. Arbetet bidrar till att
barnen inom Kungsholmens stadsdelsområde får goda och jämlika uppväxtvillkor.
Inom läroplansområdet Normer och värden uppnår förskolorna årsmålet och ligger samtidigt
över stadens genomsnittliga resultat. Årsmålen för området Lärande och utveckling uppnås
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däremot endast delvis. Kvaliteten mellan olika förskoleområden är ojämn och de pedagogiska
utvecklingsledarna arbetar gemensamt för att stärka och stötta den pedagogiska utvecklingen.
Förskolorna arbetar med projekt i olika former. Under året har det ofta handlat om temat
Hållbarhet. Samtliga chefer, pedagoger och kökspersonal har deltagit i fortbildning som
handlat om en giftfri och klimatsmart förskola. Det märks även i kvalitetsindikatorn där
området naturvetenskap har fått ett högre resultat än tidigare.
Totalt sett är kvalitetsindikatorns resultat lägre i år jämfört med föregående år. Det kan bero
på en mer självkritisk hållning hos personalen som på sikt kommer att bidra till en utveckling
av läroplansområdet Utveckling och lärande. Ett exempel på det är att man bland annat har
arbetat med de pedagogiska miljöerna vilket också medvetandegjort personalen. Det har i sin
tur bidragit till en kritisk självskattning av området i kvalitetsindikatorn* vilket också visar sig
i ett något lägre resultat än föregående år.
Digitaliseringsarbetet på Kungsholmens förskolor har utvecklats under 2016. Under våren
arbetade en projektgrupp med att förbereda införandet av Skolplattformen i förskolorna på
Kungsholmen. I det arbetet säkerställdes även att förskolorna hade en digital infrastruktur för
att kunna arbeta med Skolplattformen.
Under sommaren påverkades arbetet när införandet av Skolplattformen avbröts från staden
centralt. Projektgruppen startade då två nätverk med syfte att inventera arbetssätt och höja
kompetensen hos de pedagogiska utvecklingsledarna och administratörerna på förskolorna.
Projektgruppen har fungerat som ett stöd för digitaliseringsarbetet ute i verksamheten. De har
startat Facebooksidor på samtliga förskolor, startat en blogg för Kungsholmens kommunala
förskolor, anordnat frukostseminarier, utbildningar och träffar i syfte att höja den digitala
kompetensen i verksamheten.
Förskolestödets specialpedagog och talpedagog har under året arbetat med kartläggningar,
observationer, handledning, konsultation och fortbildning. Vissa handledningar har
genomförts tillsammans av specialpedagog och talpedagog. En erfarenhet är att när
situationen för det enskilda barnet har blivit bättre, har det berott på både engagerade
pedagoger på förskolan och organisatoriska förutsättningar att genomföra eventuella
anpassningar.
Förskolan Skogsmarken på Stora Essingen stängdes under hösten då en fortsättning inte var
möjlig beroende på uppsagt hyresavtal och överklagat bygglov. Samtliga barn placerades på
andra förskolor inom stadsdelsområdet. Nedläggningen har påverkat tillgången på
förskoleplatser på ett negativt sätt för boende med barn på Stora Essingen. Samarbetet
fortsätter med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att om möjligt uppföra en ny
förskola på Stora Essingen.
I slutet av året upphävde Mark- och miljödomstolen överklagandet av förskolan Vängåvans
tillfälliga bygglov, vilket gör att verksamheten kan fortgå i ytterligare fyra år.
Under verksamhetsmålet finns tre indikatorer med könsuppdelad statistik. Den som uppvisar
en markant skillnad är den som mäter andelen manliga förskollärare. Att det finns för få
förskollärare är ett generellt problem. Andelen manliga sökande till förskollärarutbildningarna
ligger på cirka 6 procent. Av dessa är det ungefär 3 procent som avslutar sina studier. Av de
12 studerande från Kungsholmen som går den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen
för barnskötare är två män.
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*Kvalitetsindikatorn är en självskattning av läroplansområdet Utveckling och lärande som
samtliga förskolor i staden genomför. I år har kvalitetsindikatorn digitaliserats vilket
underlättar och bidrar till att mätningen görs vid flera tillfällen under året.
Indikator
Andel barn som lever i
familjer som har
ekonomiskt bistånd

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

0,6 %

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

0,6 %

0,5 %

3,3 %

Period
VB
2016

Analys
Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd har legat konstant de senaste åren. Det har visat sig svårt att
minska andelen ytterligare då de flesta av dem som i nuläget ansöker om försörjningsstöd är personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
Andel enheter som
genomför systematiskt
barnsäkerhetsarbete

100 %

Andel förskollärare av
totalt antal anställda
(Årsarbetare)

37,7 %

100 %

1%

36 %

100 %

tas fram
av
nämnde
n

2016

40 %

40 %

VB
2016

Analys
Andelen förskollärare har minskat under hösten. Det är fortfarande svårt att rekrytera förskollärare. För närvarande deltar 12
barnskötare i den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen. Utbildningen sker på betald arbetstid.
Andel förskollärare med
kompetens inom
genuspedagogik/normk
ritik

1%

Andel förskolor med
mindre än 25 procent
förskollärare

5,41 %

0%

1%

13,16 %

1%

Öka

2016

0%

0%

2016

Analys
Det är två små förskolor som saknar egen förskollärare. Till den ena förskolan finns en förskollärare rekryterad som börjar i
januari 2017. Båda förskolorna har förskollärare, stationerade på annat håll, som ansvarar för verksamheterna. Det är
generellt svårt att rekrytera förskollärare till små förskolor.
Andel nöjda föräldrar

83 %

83 %

84 %

83 %

85 %

85 %

2016

Analys
Resultatet är detsamma som året innan. En orsak till resultatet kan vara situationen kring den påtvingade nedläggningen av
förskolan Skogsmarken på Stora Essingen.
Antal barn per grupp

14,8
barn/avd.

14,8
barn/avd.

16

16

VB
2016

Antal förskolebarn per
anställd (årsarbetare)

5,28 st

4,96 st

4,9

4,9

VB
2016

3,45

3,8

3,8

2016

Analys
Antalet barn per pedagog har minskat under året men når inte KF:s årsmål.
Personalens
bedömning av
"förskolans förmåga att
stödja barns lärande
och utveckling"

3,3

Analys
Kommenteras under verksamhetsmål 1.1

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 10 (72)

St
at
u
s

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
barnskötare eller förskollärare.

2016-01-01

2016-12-31

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

Nämndmål:
1.1.1 Barn har respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Varje barn uppmuntras till medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Ett
ömsesidigt och respektfullt klimat skall råda där barnen visar hjälpsamhet mot sina kamrater
och har förmåga att dela med sig. Barnen kan ta ansvar och visa omsorg om sin närmaste
omgivning.
Indikator
Andel vårdnadshavare
som är nöjda med
läroplansområdet
normer och värden
samt barns möjlighet till
inflytande

Periodens
utfall
90

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål
90 %

KF:s
årsmål

Period
2016

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 11 (72)

St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Introduktionsmöte med nyintagna förskollärarstudenter

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.1.2 Barn utvecklar sina förmågor och sin kreativitet genom ett lustfyllt
lärande
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Barnen ges möjligheter till utveckling och lärande på lika villkor genom den pedagogiska
verksamheten i utvecklade pedagogiska inne- och utemiljöer. Materialet är rikligt och varierat
med utgångspunkt i läroplanens målområden. Barnens språk och kommunikation utvecklas
och berikas genom olika aktiviteter. Matematiska begrepp synliggörs och används aktivt.
Barnen får goda möjligheter att utforska naturen med växter, djur, natur- och vardagsfenomen
m.m.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel vårdnadshavare
som anser att barnens
utveckling och lärande
uppmuntras

78

80 %

2016

Förskolepersonalens
bedömning av arbetet
med den matematiska
utvecklingen

3,2

3,8

2016

Förskolepersonalens
bedömning av arbetet
med den skapande
verksamheten

3,3

3,9

2016

Förskolepersonalens
bedömning av arbetet
med den språkliga
utvecklingen

3,2

3,8

2016

Förskolepersonalens
bedömning av arbetet
med naturvetenskap

3,5

3,7

2016

Förskolepersonalens
bedömning av den
pedagogiska miljön

3,4

3,8

2016

Kommenteras under verksamhetsmål 1.1
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Basnivå för pedagogiska miljöer tas fram

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 12 (72)

St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Pedagogisk dokumentation ska vara en del av förskolans
systematiska kvalitetsarbete

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.1.3 Barn får en bra avslutning av sin förskoletid inför skolstarten
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen ska under sin sista tid på förskolan uppleva ett avslut och en avrundning där både barn
och vårdnadshavare får stöd att se det lärande och den utveckling som skett. Barnen ska
besöka förskoleklassen under vårterminen. Avslutningssamtal med barnets vårdnadshavare
genomförs där man även lämnar över barnens pedagogiska dokumentation.
Indikator
Andel vårdnadshavare
som anser att deras
barn får en bra
avslutning på sin tid i
förskolan.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

71,43 %

Årsmål

KF:s
årsmål

80 %

Period
2016

Analys
Indikatorn används för första gången. Svarsfrekvensen var låg, 39,2 %, vilket gör att det är svårt att bedöma resultatets
giltighet.

St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

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

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. De insatser som utförts har lett till
jämlikare livschanser.
Trots den ansträngda personalsituationen under våren har de barn och ungdomar som har
kontakt med socialtjänsten fått sina grundläggande behov tillgodosedda. Av de två
nämndmålen har ett uppfyllts helt och ett delvis. Cirka 12 procent av förhandsbedömningarna
gällande barn som är gjorda under året har gått över tiden utan giltigt skäl. Sedan juli 2016 har
dock 95 procent av förhandsbedömningarna gjorts i tid. Mottagningsgruppen på
stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 13 (72)

familjeenheten är nu fullt bemannad och fortsättningsvis kommer förhandsbedömningarna att
kunna följas mer tillförlitligt.
Tidiga sociala stödinsatser är betydelsefulla. Barn och ungdomar som riskerat att utvecklas
negativt har getts stöd och länkats vidare till relevanta samverkanspartners och vårdgivare.
Genom föräldrastödsprogrammen ABC (Alla Barn i Centrum) och KOMET
(KOmmunikationsMETod) har föräldrar fått verktyg för att stärka banden och relationen med
sina barn. Programmen har varit populära hos föräldrar. Implementering av Signs-of-safety
pågår. Metoden som används inom det sociala barnavårdsarbetet syftar till att göra barn,
föräldrar och andra berörda, mer delaktiga och engagerade i det enskilda barnets eller
ungdomens situation och behov. De berörda gör en planering gemensamt med socialtjänsten.
Den för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder gemensamma enheten
för ensamkommande barn och ungdomar startade den 1 april. Arbetsbelastningen har under
enhetens första månader varit mycket hög och utmärkts av en stor mängd omplaceringar av
barn och ungdomar. För att nå en nivå där handläggning, genomförande av placering och
uppföljning kan genomföras på ett rättssäkert sätt och med en rimlig nivå på
arbetsbelastningen, har fler medarbetare rekryterats till enheten. Även enhetens arbetsledning
har förstärkts under hösten genom inrättandet av en biträdande enhetschefs tjänst.
Vuxna personer med missbruk, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har genom olika
insatser getts bättre förutsättningar att hantera sin livssituation. Fem försökslägenheter har
övergått till eget kontrakt. En lägenhet till en man och fyra lägenheter till kvinnor. Det
statistiska underlaget är dock för litet för en analys av orsakerna till könsskillnaderna i
utfallet.
För 2016 uppnåddes inte kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn Andel personer med
insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd
genomfördes. Kommunfullmäktiges årsmål var 80 procent och periodens utfall för nämnden
blev 73 procent. Med anledning av detta har vuxenenheten infört som rutin att i direkt
samband med själva utredningsförfarandet fråga den enskilde hur han eller hon upplevt
utredningsförfarandet. Rutinen ger den enskilde tillfälle att direkt få uttrycka eventuella
oklarheter eller negativa upplevelser och utredaren får möjlighet att omedelbart åtgärda
felaktigheter samt förklara förutsättningarna kring utredandet av en ansökan om stödinsatser.
Hittills under året har 135 personer utretts inom socialpsykiatrin. Av dessa har 130 personer
förklarat att de är nöjda med utredningsförfarandet, 3 personer har inte varit nöjda och 2
personer har svarat "vet ej" på frågan.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

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)

95,9 %

96,6 %

93,8 %

93,8 %

90 %

84 %

VB
2016

Andel enskilda som har

96,09 %

98,51 %

93,44 %

83,14 %

90 %

tas fram

2016

Indikator

Period

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 14 (72)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

fått stöd i enlighet med
sitt beslut inom
socialpsykiatrin
Andel insats/insatser
avslutade enligt plan
inom vuxna missbruk

KF:s
årsmål

Period

av
nämnde
n
35,7 %

29,2 %

75 %

40 %

40 %

35 %

VB
2016

Analys
Kommunfullmäktiges mål på 35 % nås men inte nämndens eget mål. Indikatorn är ny och definition av vad som avses har
nyligen fastställts. Årsmålet är svårt att nå utifrån svårigheter att bedöma behandlingstid och målgruppens komplexa
problematik. Av de 10 avslutade ärendena var 3 kvinnor och 7 män, det statistiska underlaget är för litet för en analys av
orsakerna till könsskillnaderna i utfallet.
Andel personer med
insatser inom
socialpsykiatrin som är
nöjda med hur
utredningen av deras
behov av stöd
genomfördes

73 %

74 %

72 %

72 %

80 %

80 %

2016

64,41 %

65 %

tas fram
av
nämnde
n

2016

Analys
Se kommentar i texten.
Andel uppnådda delmål
inom socialpsykiatrin

61,17 %

Analys
De beviljade insatserna följs upp kontinuerligt, minst var 6:e månad. Uppföljningen görs med stöd av DUR. Resultatet av
uppföljningarna matas in i det centrala stadsövergripande delmålsuppföljningssystemet. Resultatet för denna indikator tas
fram via uppföljning mål/delmål, totalt antal uppnådda delmål (aktiviteter) i förhållande till det totala antalet delmål som
registrerats i Paraplysystemet. Resultatet har påverkats negativt av vår höga ambitionsnivå vad gäller antalet uppsatta
delmål.
Indikatorn går inte att få fram för kvinnor och män eftersom rapporten inte är utformad på det sättet.
Andelen
försökslägenheter som
övergått till eget
kontrakt relaterat till
totala antalet
försökslägenheter i
nämnden

36 %

20 %

80 %

Antal hemlösa

70 st

57 st

13 st

17 %

10 %

25 %

2016

65 st

tas fram
av
nämnde
n

2016

Analys
Som hemlös räknas personer (från 20 år) som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande
inneboendeförhållande samt är hänvisade till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Till de hemlösa räknas personer
som bor på institutioner eller härbärgen och som inte har någon bostad ordnad vid en eventuell utskrivning. Till de hemlösa
räknas också personer som tillfälligt bor hos kamrater eller bekanta. Förvaltningen arbetar aktivt med att hitta långsiktigt
hållbara boendealternativ.

St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 15 (72)

St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

Avvikelse

skuldrådgivning

Nämndmål:
1.2.1 Barn och ungdomar på Kungsholmen har jämlika livschanser
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Barn och ungdomar ska få sina grundläggande behov tillgodosedda. Resurser och möjligheter
att påverka sin livssituation ska vara jämlikt fördelade oavsett ålder, kön och etnicitet. Barn
och ungdomar i riskzon ska upptäckas tidigt, få stöd och vid behov länkas vidare till relevanta
samarbetspartners.
Indikator
Andel
förhandsbedömningar
gällande barn gjorda
inom 14 dagar

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

88,1 %

Årsmål

KF:s
årsmål

100 %

Period
2016

Analys
Se kommentar i texten.

St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Organisera en för norra innerstaden gemensam enhet för
mottagandet av ensamkommande barn

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.2.2 Vuxna lever ett självständigt liv utifrån jämlika förutsättningar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Den enskilde ska genom insatser från nämnden ha fått förbättrade förutsättningar att hantera
sin livssituation. Insatserna ska öka den enskildes förutsättningar till ett självständigt liv på
stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 16 (72)

jämlika villkor. Förebyggande insatser ska motverka hemlöshet och ge stöd till ett varaktigt
boende.
Indikator
Andel brukare som
upplever att personalen
frågar på vilket sätt
stödet ska utformas
(sysselsättning
socialpsykiatri)

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

83 %

75 %

91 %

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

70

Period
2016

Analys
Målet som rör brukares upplevelse av inflytande över utformandet av stödinsatsen kommer inte att nås. Enheten kommer att
analysera utfallet och fortsätter att arbetet med att försöka höja svarsfrekvensen.
Andel personer som
genomgår eller har
genomgått en
sammanhållen
vårdkedja

84 %

83 %

79 %

2016

Andel personer som
minskat sitt missbruk
sedan aktualisering

57 %

57 %

59 %

2016

Analys
Årsmålet nås inte, två procentenheter saknas. Bedömningen är dock att resultatet är bra med tanke på att målgruppen är
komplex och många lider av samsjuklighet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Under 2015-2016 gjordes en kartläggning av den lokala lägesbilden gällande trygghet och
säkerhet på Kungsholmen. Detta resulterade i en samverkansöverenskommelse mellan polis
och stadsdelsförvaltning gällande prioriterade områden och gemensamma åtgärder.
Samverkansöverenskommelsen skapades för att tillsammans utveckla en hög kvalitet i det
trygghetsskapande och brottsbekämpande arbetet för att bibehålla den höga nivå av trygghet
som finns inom stadsdelsområdet idag. Överenskommelsen är undertecknad av båda parter
och gäller 2017-2018. Lägesbild och åtgärdsplan följs upp två gånger per år och justeras vid
behov.
Fokusområden för trygghetsarbetet under 2016 har varit Stadshagen, Sankt Göransparken
samt Hornsbergs strand. Preventionssamordnaren har deltagit vid möten med boende i de
respektive områdena. Trygghet är också ett viktigt område i det lokala
utvecklingsprogrammet (LUP).
Förvaltningsledningen har genomgått utbildning för att utveckla förmågan att leda i kris. Ett
resultat av utbildningen har varit att krisplanen har reviderats och att kompletterande
dokument som stöd för krisledning har tagits fram. Samarbetet mellan
stadsdelsförvaltningarna vidareutvecklats i syfte att stärka stadens krisberedskap.
Nämnden stödjer trygghetsskapande insatser bland annat genom bidrag till föräldravandrare.
stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 17 (72)

Parkmiljöavdelningen har deltagit i nämndens trygghetsarbete och har en representant i
nämndens trygghets- och säkerhetsråd. Inom projektet ”Kungsholmen odlar” har en
odlingsplats etablerats i Sankt Göransparken, som en del i arbetet att aktivera och skapa
trygghet på platsen. Ett informationsmöte om Hornsbergs strand genomfördes tillsammans
med polisen och trafikkontoret, i syfte att informera om och ha en dialog kring
trygghetsfrågor. I Stadshagen och Sankt Göransparken har gallring av vegetation utförts i
syfte att öka upplevelsen av trygghet i området. Med samma syfte har slyröjning och
föryngringsbeskärning också genomförts i parkmark på Essingeöarna.
Kvaliteten på parkskötseln har förbättrats genom en ny kontrollplan för parkdriftentreprenaden och regelbundna parkinspektioner. En kampanj har genomförts med syfte att
minska nedskräpningen och höja medvetenheten om var och ens ansvar om det offentliga
rummet. Skräpkorgar för källsortering och skräpkorgar med komprimering har placerats ut på
strategiska platser. En upphandling av sådana skräpkorgar har genomförts tillsammans med
trafikkontoret. Plaskdammarna i Rålambshovsparken, Vängåvan, Kristinebergs strandpark
och Fredhällsparken har fått nya och mer effektiva reningsanläggningar.
Under året har 291 ärenden rapporterats i RISK, stadens incidentrapporteringssystem.

Förskoleavdelningen har rapporterat 182 händelser, socialtjänstavdelningen 50,
äldreomsorgsavdelningen 57, ekonomiavdelningen och administrationen vardera en händelse.
Övrigt är fåtal rapporteringar av exempelvis brand, skadegörelse och påträffat obehörig
person.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100 %

100 %

100 %

2016

Andel genomförda
åtgärder inom ramen
för risk och
sårbarhetsanalys (RSA)

100 %

Andelen som upplever
trygghet i den stadsdel
där man bor

80 %

83 %

79 %

86 %

83 %

75 %

2016

Stockholmarnas
nöjdhet med skötsel av
park och grönområden

66 %

66 %

67%

67 %

64 %

64 %

2016

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 18 (72)

St
at
u
s

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:
1.3.1 Boende och besökare är trygga
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Kungsholmens stadsdelsområde ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i. Nämnden ska
samarbeta med trafiknämnden för att utveckla trygga, gröna gång- och cykelstråk.
Trygghetshöjande insatser i Stadshagen ska genomföras. Hög beredskap ska finnas vid
eventuella oväntade händelser.
Indikator
Andelen barn och
ungdomar som känner
sig ganska eller mycket
trygga om de går ut
ensamma sent en kväll
i området

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

82

93 %

71 %

82

86 %

KF:s
årsmål

Period
2016

Analys
Förvaltningens preventionssamordnare och fältassistenter har under året arbetat med trygghetshöjande insatser i
Stadshagen. Fortsatt analys kommer att göras kring resultatet för att se om det finns några särskilda åtgärder för att öka
tryggheten för flickor.

St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Det systematiska brandskyddsarbetet ska utvecklas

2016-01-01

2016-12-31

Införande av renhållningskärl för källsortering i två parker

2016-01-01

2016-12-31

Krisplanen ska utvecklas i syfte att stödja säkerhetsarbetet

2016-01-01

2016-12-31

Teckna ett samarbetsavtal med polisen med det övergripande
målet att öka tryggheten och minska brottsligheten i stadsdelen.
Samarbetsavtalet ska implementeras inom nämndens
verksamheter.

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

stockholm.se
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Nämndmål:
1.3.2 Parker och grönområden är vackra, välskötta och välkomnande för alla
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Boende och besökare ska uppleva att det finns plats för alla i vackra, välskötta och
välkomnande parker.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2012-01-01

2016-12-31

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

2012-01-01

2016-12-31

Genomföra fyra parkinspektioner under året med
parkdriftentreprenören för att skapa en samsyn kring kvalitén på
parkskötseln

2016-01-01

2016-12-31

Ta fram en plan för placering och komplettering av skräpkorgar i
parkerna

2016-01-01

2016-12-31

Ta fram rutinbeskrivning för kontroll av parkdriftentreprenaden

2016-01-01

2016-12-31

Ta fram slyröjningsplaner för stadsdelsområdets parker och
naturområden

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

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.
Förvaltningen har deltagit i stadsbyggnadsnämndens, exploateringsnämndens och
trafiknämndens arbete med utveckling av bland annat stadsutvecklingsområdena Västra
Kungsholmen och Stadshagen. I detta arbete samt i besvarandet av plan- och programremisser
har förvaltningen framfört nämndens behov av verksamheter. Nämnderna har bland annat
arbetat för ett tydligt barnperspektiv och jämställdhets- samt tillgänglighetsperspektiv i
planeringen.
Under året har detaljplanerna för Stadshagen samt Murmästaren varit på samråd. Båda
ärendena innehåller bostäder och stadsdelsnämnden har i tjänsteutlåtandena angett behov av
förskolor, specialbostäder, parker samt lek- och aktivitetsytor.
Förvaltningen har under hösten deltagit i granskning av systemhandling för de allmänna
parkerna i nya Primusområdet på Lilla Essingen.
Förvaltningen har tillsammans med exploateringskontoret deltagit i utformningen av de nya
parkerna som planeras i Stadshagenområdet inom stadsutvecklingsområdet. Trygghet,
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tillgänglighet och ytor för lek har varit fokus.
Förvaltningen har under året fortlöpande bevakat möjligheterna att inrätta bostäder med
särskild service i samråd med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden. Till sommaren 2017 förväntas en servicebostad med åtta lägenheter i
kvarteret Paradiset vara inflyttningsklar. Servicebostaden riktar sig till personer med
funktionsnedsättning.
Stadens gemensamma äldreboendeplanering fortsätter. Kungsholmen ingår i region
innerstaden som gemensamt planerar för framtidens behov av särskilda boendeformer för
äldre. En äldreboendeplan för regionen kommer att redovisas i samband med förslag till
flerårsbudget.
Förskoleplanering pågår kontinuerligt. Under året har inga nya förskolor tagits i bruk. En
förskola på Stora Essingen tvingades stänga i början av hösten. Samarbete pågår med SISAB
angående förskolesituationen på Stora Essingen.
Indikator

St
at
u
s

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

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

0

0

0

tas fram
av
nämnde
n

2016

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

8

8

8

tas fram
av
nämnde
n

2016

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

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Analys
Äldrenämnden är ansvarig.
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St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende
samt intressentboenden, med inriktning att öka antalet boenden i
staden

Nämndmål:
1.4.1 I Kungsholmens bostadsområden erbjuds kommunal service i tillräcklig
omfattning
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nya bostäder byggs på Kungsholmen och invånarna ska ha god tillgång till kommunal
service, parker och grönområden. Bostäder med särskild service planeras med målet att i
genomsnitt genomföra ett projekt per år i stadsdelsområdet. Det ska finnas förskolor i
tillräcklig omfattning och moderna äldreboenden i gott skick.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2016-01-01

2016-12-31

Ta fram en checklista som stöd i handläggning av remisser, med
fokus på jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet och behovet av
gröna mötesplatser

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Flera av verksamhetens parkupprustningar bidrar till att uppfylla målet. I Spårvägsparken
planeras för öppna ytor med både konstgräs och asfalt där användarna själva bestämmer
inriktning på aktiviteter och lek. Övrig utrustning utformas för ett jämställt nyttjande, med
fokus på rollekar och motorik. I en del av parken ges förutsättningar för en spolad isbana
vintertid.
I Rålambshovsparkens parklek har en konstgräsyta för spontan lek och spel anlagts och en
utredning om möjligheterna att anlägga en konstfrusen isbana i parken har påbörjats. Ett
samarbete med idrottsförvaltningen har inletts för att under tiden förbättra möjligheterna till
skridskoåkning på spolad naturis i amfiteatern.
Ett kunskapshöjande seminarium kring jämställda utemiljöer initierades och genomfördes av
förvaltningen i november. Seminariet hölls för alla som arbetar med planering av offentlig
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miljö på stadsdelsförvaltningarna samt på trafikkontorets park- och stadsmiljöavdelning.
Indikator
Andelen ungdomar (1017 år) som upplever att
de har tillgång till
meningsfulla idrottsoch fritidsaktiviteter

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

70,12 %

72,04 %

68,42 %

77 %

77 %

77 %

2016

Analys
I årskurs 5 och 8 upplever fler än 8 av 10 elever att de på sin fritid "har tillgång till meningsfulla aktiviteter", medan endast
67 % av de elever som går i gymnasiet svarar ja på denna fråga.

St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.5.1 Parkerna möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter och spontanidrott
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Parkerna ska vara mångfunktionella och erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar,
som möjliggör ett jämställt nyttjande.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel
parkupprustningar som
bidrar till målet om en
mångfald av
fritidsaktiviteter som
möjliggör ett jämställt
nyttjande

100

100

VB
2016

Andel
parkupprustningar som
förlänger säsongen
genom att det skapas
aktiviteter som är
attraktiva året om.

100

100

VB
2016

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

76 %

80 %

2016

82 %

stockholm.se
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St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ta fram en checklista för jämställd utveckling av parker

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Förvaltningen har genomfört
kulturaktiviteter för barn, ungdomar, vuxna och äldre. Inom äldreomsorgen erbjuder
förvaltningen ett varierat utbud av kulturaktiviteter. Äldre i ordinärt boende har möjlighet att
besöka Baltzars träfflokal som har ett brett programutbud. Genom föreningsbidrag möjliggörs
bland annat visning av kvalitetsfilm för äldre. Förskolorna har erbjudit barnen kulturella
upplevelser i form av teaterföreställningar, museibesök eller liknande. Dessa upplevelser
kopplas ofta till de projektarbeten som samtidigt pågått i förskolan.
För att stärka och främja bevarandet av det nationella minoritetsspråket finska bedrivs ett
gemensamt arbete i innerstaden. Insatser som berör kultur är bland annat att finsktalande barn
erbjudits kulturupplevelser på finska och finska barnböcker har inhandlats till förskolan.
Förvaltningen har en kultursekreterare som samordnat och vidarebefordrat information om
inspiration- och kulturutbudsdagar samt om kulturaktörer till kulturombuden. Arbetet med att
skapa en samarbetsyta för verksamheternas kulturombud har påbörjats och kommer att
färdigställas under det nästkommande året.
Förvaltningen har utrett förutsättningar för att lyfta och möjliggöra mer tillgänglig konst på
Kungsholmen. Kontakt har etablerats med nyckelpersoner i Stockholm stad för att få råd och
stöd för att förverkliga konstprojekt.
En kartläggning har genomförts av lokala kulturaktörer och föreningsliv på Kungsholmen.
Studiebesök hos lokala kulturaktörer har genomförts.
Under 2017 fortsätter arbetet med att undersöka intresset för att bilda ett föreningsråd på
Kungsholmen.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

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

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

69,65 %

72 %

72 %

2016

Analys
Inget resultat från skolenkäten. Indikatorn lämnas utan redovisning i vb 2016.
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St
at
u
s

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:
1.6.1 Nämndens verksamheter erbjuder ett varierat kulturutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enskilda individer inom förskolan, fritidsverksamheter, äldreomsorg och omsorg om personer
med funktionsnedsättningar ska stimuleras till att ta del av kulturella arrangemang och få
möjligheter till eget skapande. Det lokala nätverket för kultur arbetar vidare med att sprida
goda exempel, utveckla och kommunicera det lokala kulturutbudet.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2016-01-01

2016-12-31

Inventera kulturutbudet inom nämndens verksamheter

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Analys
Inventeringen visade att verksamheterna kommit olika lång i arbetet med kulturfrågor. I tertial 2 var planen att utveckla
kulturaktiviteter inom förskolan. Under tertial tre ändrades fokus till mer utåtriktat arbete.
Påbörja arbetet att skapa en informationsbank om kultur på
Kungsholmen

2016-01-01

2016-12-31

Analys
En inventering har genomförts. Hur kunskapen om kulturutbudet kan samlas och spridas på bästa sätt kvarstår.
Starta ett lokalt nätverk för kulturfrågor

2016-01-01

2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet bedöms som delvis uppfyllt. Fyra
nämndmål har formulerats som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet. Förvaltningen bedömer att två av fyra nämndmål kommer att uppnås
helt, ett uppnås delvis och ett är inte uppfyllt.
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Utvecklingsprojektet kring beställning av hemtjänstinsatser som startade under tertial ett har
fortsatt året ut. Syftet är att öka den äldres inflytande över hemtjänstinsatserna. Arbetssättet
innebär att beställningen utformas så att hemtjänstutföraren ges ansvar att avgöra lämplig
utformning av insatser utifrån den enskildes dagsaktuella behov, önskemål och uppkomna
situationer. Det är för tidigt att dra några slutsatser då arbetsprocessen behöver utvecklas över
längre tid. Syftet är att besluten med så kallad ramtid ska implementeras i hela staden under
2017.
Utvecklingsrådet, som består av stadsdelsförvaltningen och de största privata utförarna inom
Kungsholmens stadsdelsnämnd, har träffats regelbundet under året. Genom strategiskt och
långsiktigt arbete utvecklas verksamheterna. Analys av stadens brukarundersökning visade
brister i brukarmedverkan. Åtgärdsplaner för bland annat hur synpunkter och klagomål ska
tillvaratas har utarbetats. Samverkan sker också med gymnasie- och högskolor genom
mottagande av elever och informationsinsatser i skolorna.
För att säkerställa ett tryggt mottagande i hemmet efter sjukhusvistelse för personer med stora
omvårdnadsbehov har fyra undersköterskor anställts under hösten. De ska vara en bro mellan
primärvården, hemtjänsten och primärvårdsrehab för att skapa trygghet de första 14 dagarna
hemma hos den äldre. Verksamheten är ett försök under 2017 och pågår även i Bromma och
Hägersten-Liljeholmen.
Tillsammans med landstinget finns en styrgrupp där representanter för de största
hemtjänstutförarna och alla vårdcentraler deltar tillsammans med stadsdelsförvaltningen. Där
diskuteras gemensamma frågor med syfte att förbättra för de äldre. Projektet Tryggt
mottagande i hemmet samt samordnad individuell planering (SIP) är exempel på samverkan.
För att behålla och rekrytera hälso- och sjukvårdspersonal pågår projektet ”Attraktiv
arbetsplats” inom Serafens vård- och omsorgsboende samt Pilträdets och Fridhemmets
servicehus. För att säkra sjuksköterskekontinuiteten på längre sikt har förvaltningen
samverkan med högskolor kring verksamhetsförlagd utbildning.
Inom Serafens vård- och omsorgsboende bedrivs projektet Deltid till heltid. Då projektet
pågått kort tid är det svårt att dra några slutsatser och därför kommer projektet att fortsätta till
och med september 2017.
Under året har beställarenheten fattat 264 beslut om vård- och omsorgsboende och 45 beslut
om servicehus. Av dessa är 47 beslut om avslag till vård- och omsorgsboende och 28 beslut
om avslag till servicehus. Av avslagsbesluten överklagades 12. Två omprövades efter att
behoven förändrats vilket innebar att den enskilde fick bifall på ansökan. Av de som
överklagades gick fyra beslut emot nämndens beslut.
Kvalitetsuppföljning
För att säkerställa att äldreomsorgen på Kungsholmen är av god kvalitet genomförs
regelbundna kvalitetsuppföljningar på avtals- och individnivå. Avtalsuppföljningen (bilaga 8)
visar att verksamheterna blivit bättre på struktur och systematik men utförarna behöver
säkerställa att verksamheten bedrivs med bibehållen kvalitet även vid stora förändringar av
verksamheten.
Uppföljningen av hälso- och sjukvården redovisas i Patientsäkerhetsberättelsen (bilaga 9) och
visar en måluppfyllelse för vård- och omsorgsboenden och servicehus på mellan 88 och 96
procent vilket är ett något bättre resultat än föregående år.
stockholm.se
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Med anledning av att nämnden på flera punkter inte når årets mål visas nedan jämförelse över
tid och jämförelse med staden. Andel svarande är för hemtjänsten 63 procent varav 75 procent
kvinnor. För vård- och omsorgsboende är svarsfrekvensen 53 procent varav 72 procent
kvinnor. Stadens brukarundersökning visar följande utveckling för de senaste fyra åren:
Vård- och omsorgsboende

Hemtjänst

stockholm.se
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God personlig vård och omsorg
Äldre upplever att de får en god vård och omsorg men flera utvecklingsområden finns. Andel
brukare som upplever att de får god vård och omsorg inom hemtjänsten har minskat något
jämfört med föregående år. Intressant är att kvinnorna upplever sig tio procentenheter nöjdare
än männen. Män och kvinnor ska ha samma möjlighet att få omsorg på lika villkor och ha lika
möjligheter till makt och inflytande. Det handlar om deltagande, inflytande och delaktighet.
Inflytandet över insatserna ökar i och med den utveckling av hemtjänst som genomförs.
Förvaltningen kommer att följa utvecklingen under nästkommande år. Det är positivt att
resultaten för samtliga indikatorer som avser hälso- och sjukvård har ökat jämfört med
föregående år. Detta trots svårigheter kring teamarbete och rekrytering av HSL-personal.
Inflytande
Enligt stadens brukarundersökning upplever 94 procent att de blir respektfullt bemötta av
personalen. Fler kvinnor än män upplever att de bemöts respektfullt av personalen både inom
hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
Andelen aktuella genomförandeplaner inom hemtjänsten är, trots insatser under året, alldeles
för låg. En aktuell genomförandeplan är i många avseenden avgörande för den enskildes
upplevelse av kvalitet. Det skiljer sig dock åt mellan de största utförarna men endast S:t
Görans hemtjänst når upp till årsmålet. Bra resultat har också egen regi och Olivia hemtjänst.
Förlängd tid för att lämna genomförandeplaner till beställarenheten har haft mest effekt inom
egen regi men detta kan bero på att de deltagit i projektet med ramtid. Bättre resultat kan
förväntas nästa år då flera utförare kommer att arbeta på samma sätt (se vidare i
internkontrollplanen).
Inom vård- och omsorgsboende är brukarna inte nöjda med de aktiviteter och den stimulans
som finns. Även uppföljningen visar att här finns brister. Kvinnor upplever i högre grad att de
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är nöjda med aktiviteterna. Inom vård- och omsorgsboende har kvinnor och män samma
möjlighet att delta i aktiviteter, men en följdfråga blir istället vilken typ av aktiviteter som
planeras. Kvinnor utgör en stor grupp inom vård- och omsorgsboende och kanske är
aktiviteterna mer anpassade efter kvinnors intresse. Aktiviteter bör utformas för att passa
individen och utförarna bör i högre utsträckning ta reda på vad var och en önskar. Andelen
brukare som är nöjda med möjligheten till utevistelse har ökat jämfört med föregående år.
Mathållning
Inom hemtjänsten är brukarna nöjda och upplever att de har inflytande över sin
måltidssituation. Inom servicehusen finns lunchvärdar anställda för att stimulera till att äta i
sällskap med andra. Inom vård- och omsorgsboende finns utvecklingsmöjligheter. Där får
brukarna sitt kost- och nutritionsbehov tillgodosett dygnet runt men andelen brukare som
uppskattar maten och tycker den är god har sjunkit. Anmärkningsvärt är att det kan skilja sig
åt mellan avdelningarna inom ett boende. Överlag är männen nöjdare än kvinnorna inom
vård- och omsorgsboende. För att säkerställa att de äldre som bor i nämndens vård- och
omsorgsboenden och servicehus har en bra mathållning i en god måltidsmiljö har en dietist
anställts på halvtid. Dietisten har kartlagt verksamheterna och återkopplat sina iakttagelser till
utförarna. Med anledning av resultatet inom vård-och omsorgsboendena kommer förvaltning
under 2017 att genomföra uppföljning av måltidssituationen genom observation.
Trygghet
I stadens brukarundersökning visar resultaten att andelen som upplever sig trygga ligger på
samma nivå som i övriga staden. Inom två hemtjänstenheter och tre vård- och
omsorgsboenden har det skett stora organisatoriska förändringar och byte av ledning vilket
också ses i resultaten. Utförarna behöver säkerställa att verksamheten bedrivs med bibehållen
kvalitet även vid stora förändringar. Riskanalyser ska genomföras och rutiner följas.
Informationen till den enskilde både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende behöver
säkerställas.
Resultat från individuppföljningen visar att den äldre upplever att omvårdnadspersonalens
kontinuitet har försämrats. Det gäller främst inom Serafens vård- och omsorgsboende. En
orsak kan vara projektet Deltid till heltid som påverkar personalkontinuiteten då mätningen
genomfördes samtidigt som projektet startade. För att skapa ett heltidschema kan
omvårdnadspersonalen behöva byta mellan enheterna, vilket också kan medföra att
kontinuiteten initialt försämras. Kontinuiteten inom hemtjänsten har förbättras något sedan
föregående år, men både privata utförare och hemtjänsten i egen regi behöver fortsatt arbeta
med att stärka kontinuiteten. Ett gott exempel är S:t Görans hemtjänst som ligger avsevärt
bättre än övriga hemtjänstutförare.
Andelen brukare som vet vart de kan vända sig med synpunkter och klagomål har ökat något
jämfört med föregående år. Resultaten för staden som helhet är inte heller bra men
Kungsholmen ligger över stadens snitt för hemtjänst och något under för vård- och
omsorgsboende. Det skiljer sig åt mellan kvinnor och män där männen i högre grad vet vart
de kan vända sig. Frågan om synpunkter och klagomål har behandlats av utvecklingsrådet och
de uppmanas att se över skillnaderna mellan könen.
För att öka tryggheten för anhöriga som vårdar en närstående är information viktig.
Ytterligare kanaler för detta har skapats genom en hemsida och ett återkommande nyhetsbrev.
Vid två tillfällen under året har innerstadens anhörigkonsulenter i samverkan med
stockholm.se
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Minnesmottagningen, Stockholms Geriatriken, erbjudit en föreläsningsserie för personer vars
närstående genomgått en minnesutredning.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel personer som får
en daglig utevistelse vård och
omsorgsboende

100 %

100 %

100 %

79,43 %

95 %

95 %

2016

Andelen nöjda
omsorgstagare biståndsbedömd
dagverksamhet
(äldreomsorg)

98 %

100 %

96 %

94 %

95 %

95 %

2016

Andelen nöjda
omsorgstagare hemtjänst i ordinärt
boende (äldreomsorg)

83 %

84 %

86 %

86 %

2016

Indikator

Analys
Hemtjänsten når inte upp till årsmålet. Servicehusen drar ned snittet och servicehusen har generellt lägre resultat i hela
staden.
Andelen nöjda
omsorgstagare - vårdoch omsorgsboende
(äldreomsorg)

76 %

73 %

77 %

82 %

85 %

85 %

2016

Analys
Andelen nöjda omsorgstagare har minskat, framförallt inom Serafens vård- och omsorgsboende. En förklaring till ökat
missnöje är den turbulens som uppstod vid organisationsförändringen årsskiftet 2015-2016.
Kontinuitet i omsorgen hemtjänst i ordinärt
boende

11,3

8,3

10

Maximal
t 10
personer

2016

70 %

2016

Analys
Utfallet för 2015 var 11,8 inte 8,3. Kontinuiteten har således förbättrats jämfört med föregående år.
Måltiden är en trevlig
stund på dagen - Vård
och omsorgsboende
(äldreomsorg)

64 %

64 %

63 %

66 %

70 %

Analys
Andelen äldre som tycker måltiden är en trevlig stund på dagen är fortsatt låg. En dietist har anställts för egen regi
verksamheterna.
Omsorgstagarnas
upplevelse av hur de
kan påverka hur hjälpen
utförs - hemtjänst i
ordinärt boende
(äldreomsorg)

87 %

85 %

87 %

85 %

85 %

85 %

2016

Omsorgstagarnas
upplevelse av trygghet hemtjänst i ordinärt
boende (äldreomsorg)

80 %

83 %

79 %

86 %

87 %

84 %

2016

86 %

89 %

90 %

90 %

2016

Analys
Fyra av femton hemtjänstutförare når upp till årsmålet.
Omsorgstagarnas
upplevelse av trygghet vård och
omsorgsboende

86 %

84 %
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

(äldreomsorg)
Analys
Sex av åtta boenden/ enheter når upp till nämndens mål.

St
at
u
s

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

Avvikelse

Analys
För att skapa enhetlighet är äldreförvaltningen ansvarig för att upprätta en gemensam rutin för staden.
Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior
alert och svenska palliativregistret för att gynna
verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen

2016-01-01

2016-12-31

Analys
Registreringar i Senior Alert och Palliativa registret genomförs men är fortfarande ett utvecklingsområde.
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

Analys
Central upphandling pågår.

Nämndmål:
1.7.1 Brukare får god personlig vård och omsorg
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Den enskilde ska vara nöjd med utförandet av insatser inom vård- och omsorgsboende,
servicehus och dagverksamhet samt insatser från hemtjänsten. Insatserna ska vara individuellt
utformade och den enskilde ska ha inflytande över vården och omsorgen. Omvårdnaden ska
utformas med hänsyn till den enskildes egna förmågor och delaktighet. God vård och omsorg
ska säkerställas genom ett tvärprofessionellt arbetssätt.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

Hemtjänst: andel
brukare som upplever
att de får god
omvårdnad

88 %

80 %

90 %

93 %

90 %

2016

Servicehus: andel
brukare där
dokumenterad ADLbedömning är utförd

95 %

91 %

90 %

2016

Indikator

KF:s
årsmål

Period
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Servicehus: andel
brukare där
dokumenterad
riskbedömning
avseende
nutrition/malnutrition är
utförd

91 %

82 %

90 %

2016

Servicehus: andel
brukare där
riskbedömning
avseende risk för
trycksår är utförd (enligt
Nortonskalan)

92 %

84 %

90 %

2016

Servicehus: andel
brukare med individuellt
utredd inkontinens

82 %

66 %

60 %

2016

Vård och
omsorgsboende: andel
brukare där
dokumenterad ADLbedömning är utförd

76 %

74 %

90 %

2016

Analys
Alströmerhemmet drar ned resultatet på grund av tidigare vakant tjänst för arbetsterapeut, den är nu tillsatt.
Vård och
omsorgsboende: andel
brukare där
dokumenterad
riskbedömning
avseende
nutrition/malnutrition är
utförd

88 %

85 %

90 %

2016

Analys
Riskbedömningar har inte kunnat genomföras systematiskt på grund av bristande sjuksköterskekontinuitet.
Vård och
omsorgsboende: andel
brukare där
riskbedömning
avseende risk för
trycksår är utförd (enligt
Nortonskalan)

87 %

83 %

90 %

2016

Analys
Riskbedömningar inte kunnat genomföras systematiskt på grund av bristande sjuksköterskekontinuitet.
Vård och
omsorgsboende: Andel
brukare med individuellt
utredd inkontinens

68 %

55 %

60 %

2016

Vård- och
omsorgsboende: andel
brukare som upplever
att de får god
omvårdnad

97 %

95 %

95 %

2016

Vård- och
omsorgsboende: andel
brukare som upplever
att det oftast är samma
personer som hjälper
dem

52 %

85 %

80 %

2016
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Analys
Resultatet har försämrats i förhållande till föregående år. Få svarande i individuppföljningen innebär osäkerhet kring
resultatet. Serafen bidrar till det sämre resultatet, mätningen genomfördes i våras i samband med omorganisationen.

St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Hemtjänst: att tillsammans med primärvården initiera utarbetande
av gemensam lokal rutin för delegering i ordinärt boende.

2016-01-01

2016-12-31

Minst 35 samordnade individuella vårdplaneringar i ordinärt
boende i samverkan mellan primärvård och kommun ska
genomföras under året.

2016-01-01

2016-12-31

Säkerställa arbetssätt i tvärprofessionella team (hemtjänst,
servicehus och vård- och omsorgsboende)

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Analys
Arbetet har pågått under året men är fortfarande ett utvecklingsområde. Kommer att vara ett fokusområdet i nästa års
avtalsuppföljning.

Nämndmål:
1.7.2 Brukare har inflytande över sin tillvaro
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Äldreomsorgen ska vara likvärdig och jämställd och den enskildes självbestämmande är
grundläggande. Den enskilde ska vara delaktig i utformandet av sin genomförandeplan och ha
inflytande över hur insatserna utförs. Genomförandeplaner ska skapas inom två veckor från
beställning och vara individuellt utformade. Möjligheten till egen tid med kontaktperson på
vård- och omsorgsboende ska säkerställas och det ska finnas varierande aktiviteter som
stimulerar till fysisk aktivitet. Alla äldre på vård- och omsorgsboende har rätt till regelbunden
utevistelse utifrån egna önskemål.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

Andel brukare som
upplever att de bemöts
respektfullt av
personalen (hemtjänst
och vård- och
omsorgsboende)

91 %

94 %

89 %

94 %

95 %

2016

Andel brukare som
upplever att de har haft
möjlighet att påverka
hur hjälpen/insatserna
utförs (hemtjänst och
vård- och
omsorgsboende)

83 %

83 %

82 %

81 %

85 %

2016

Indikator

KF:s
årsmål

Period

Analys
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

93 %

80 %

2016

80 %

2016

73 %

80 %

2016

KF:s
årsmål

Period

Se kommentar i texten.
Andel individuellt
utformade
genomförandeplaner
(hemtjänst och vårdoch omsorgsboende)

95 %

Hemtjänst: andel
aktuella
genomförandeplaner

47 %

Analys
Se kommentar i texten.
Hemtjänst: andel
brukare som är nöjda
med möjligheterna till
utevistelse

84 %

81 %

83 %

Vård- och
omsorgsboende: andel
brukare som instämmer
i att de har möjlighet till
individuell stimulans

69 %

71 %

75 %

2016

61 %

52 %

70 %

2016

73 %

80 %

2016

Analys
Se kommentar i texten.
Vård- och
omsorgsboende: andel
brukare som är nöjd
med möjligheten till
utevistelse
Analys
Se kommentar i texten.
Vård- och
omsorgsboende: andel
brukare som är nöjda
med aktiviteter inom
boendet

59 %

48 %

63 %

Analys
Se kommentar i texten.

St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Säkerställa att dagverksamheterna utformar verksamheten för att
tillgodose individuella behov.

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Analys
Observationer genomfördes under året och resultaten har återkopplats till verksamheterna.

Nämndmål:
1.7.3 Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Den enskilde ska vara nöjd med sin måltidssituation. Maten ska vara näringsriktig och
vällagad och den enskilde ska kunna välja mellan flera alternativ. Inom vård- och
omsorgsboende ska nutritionsbehovet tillgodoses dygnet runt. Årstider och högtider ska
uppmärksammas. Livsmedelshanteringen ska vara säker och hygienisk.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

Hemtjänst: andel
brukare som upplever
att de har inflytande
över sin måltidssituation

91 %

91 %

92 %

90 %

90 %

2016

Vård- och
omsorgsboende: andel
brukare som uppskattar
maten och tycker att
den är god

63 %

69 %

61 %

77 %

85 %

2016

100 %

100 %

2016

Indikator

KF:s
årsmål

Period

Analys
Se kommentar i texten.
Vård- och
omsorgsboende: andel
vård- och
omsorgsboenden där
brukare får sitt kostoch nutritionsbehov
tillgodosett dygnet runt.

100 %

Nämndmål:
1.7.4 Brukare är trygga
Uppfylls inte
Förväntat resultat

För att säkerställa den enskildes trygghet ska personalen ha kunskap och grundutbildning.
Den enskilde ska även tillförsäkras personalkontinuitet och ett professionellt bemötande.
Information ska vara lättillgänglig och tydlig och den enskilde ska uppleva sig informerad om
vad som ska ske, när, hur och av vem. Anhöriga ska uppleva sig trygga med de insatser som
ges. Alla ska veta vart de ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål.
Indikator
Hemtjänst: andel
brukare som upplever
att de är informerade
om vad som ska ske,
när, hur, av vem

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

61 %

59 %

61 %

93 %

80 %

KF:s
årsmål

Period
2016

Analys
Årsmålet är höjt från 75 % till 80 % i år. Resultaten har under åren varierat mycket upp och ner. För att uppleva sig
informerad är det viktigt att det finns en aktuell genomförandeplan. Omvårdnadspersonal behöver dessutom tydligare
informera den enskilde om tillfälliga förändringar i insats eller vid förändring av personal.
Hemtjänst: andel
brukare som vet vart de

68 %

75 %

66 %

68 %

90 %

2016
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

ska vända sig med
synpunkter och
klagomål
Analys
Trots att Utvecklingsrådet har uppmanat enheterna att vidta åtgärder och överlämna informationsfoldrar och informerar
muntligt till både den enskilde och anhöriga upplever sig den enskilde, enligt brukarundersökningen, inte informerad.
Resultatet är dock något bättre än för staden som helhet.
Hemtjänst: andel
utbildad personal

55 %

75 %

2016

Analys
Enligt stadens avtal ska utförarna ha minst 50 procent utbildad personal. Den specialinventering som genomförts under året
visar att S:t Görans hemtjänst, Olivia och egen regi når detta mål.
Vård- och
omsorgsboende: andel
brukare som upplever
att de är informerade
om vad som ska ske,
när, hur, av vem

68 %

75 %

85 %

2016

Analys
Individuellt skrivna genomförandeplaner finns, men omvårdnadspersonal behöver uppdatera sig på innehåll samt tydligare
planera och informera om aktiviteter på avdelningen.
Vård- och
omsorgsboende: andel
brukare som vet vart de
ska vända sig med
synpunkter och
klagomål

44 %

49 %

42 %

80 %

2016

Analys
Trots att utförarna överlämnar informationsfoldrar och informerar muntligt till både den enskilde och anhöriga upplever sig
den enskilde, enligt brukarundersökningen, inte informerad. Hur synpunkter och klagomål ska lämnas finns nu tydligare
angivet på enheterna. Utvecklingsrådet har uppmanat enheterna att vidta åtgärder. Resultatet har förbättrats något jämfört
med föregående år. Resultatet ligger något under resultatet för staden som helhet.

St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra en informationsdag om äldreomsorgen, hur man
ansöker, vilka boendeformer som finns osv.

2016-01-01

2016-12-31

Hemtjänst: genomföra fördjupad granskning av
personalkontinuiteten inom hemtjänst i ordinärt boende.

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Analys
Kontinuiteten följs kontinuerligt. Se även kommentar i texten.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
Stadsdelsnämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Till
inriktningsmålet hör sex mål för verksamhetsområdet. Samtliga mål för verksamhetsområdet
bedöms uppfyllda.
Medborgarnas engagemang för parkerna är stort vilket sommarens projekt med odlingsplatser
stockholm.se
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visade. Genom stadsodling ges fler invånare möjlighet att påverka sin närmiljö och på ett
handfast sätt vara medskapande i den offentliga miljön. Uppvärmning genom effektiva
luftvärmepumpar och byte till energisnåla vitvaror minskar energiförbrukningen. Ett litet antal
bilar, enbart miljöbilar, begränsar ytterligare nämndens klimatavtryck.
Under året kom Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. I samband med verksamhetsplan
har en stor del av nämndens mål och aktiviteter kopplats till miljöprogrammet delmål. För att
nå upp till miljöprogrammets delmål behövs fler indikatorer och aktiviteter skapas, detta görs
lämpligtvis centralt för att möjliggöra jämförelser med övriga staden. För att nå målen i treårsplanen behövs mer samordnade insatser och förvaltningen ser under 2017 över möjligheten
att anställa en miljösamordnare.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Uppfylls helt
Analys

Nämnden har genom energieffektiviseringar bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges
mål. Nämnden har under 2016 beviljats investeringsmedel med 0,4 mnkr för installation av
luftvärmepumpar, 0,5 mnkr för utbyte av ett stort antal gamla och ineffektiva vitvaror och 0,2
mnkr för inköp av elcyklar. I kombination med övriga energieffektiviseringar och en relativt
mild vinter har detta lett till minskad elförbrukning, till 2,5 GWh 2016. När investeringarna
får fullt genomslag förväntas förbrukningen minska ytterligare.
Indikator

Periodens
utfall

Köpt energi (GWh)

2,5 GWh

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål
2,6 GWh

KF:s
årsmål
1 880
GWh

Period
2016

Nämndmål:
2.1.1 Energianvändningen inom nämndens verksamheter är hållbar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndens verksamheter ska använda sig av energieffektiva alternativ. Elförbrukningen per
kvadratmeter i nämndens lokaler ska minska.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2015-01-01

2016-12-31

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva alternativ
väljas

2014-01-01

2016-12-31

Värmepumpar installeras i lokaler med uppvärmning genom
direktverkande el

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 37 (72)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Uppfylls helt
Analys

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.
Förvaltningen arbetar för att miljöanpassa transporter. Förvaltningen har två bilar, en eldriven
och en som drivs med biogas. Parkmiljöavdelningen kör två elbilar. Samtliga bilar är klassade
som miljöbilar. Hemtjänsten i egen regi har köpt in ytterligare 15 elcyklar under året.
Utsläppen av växthusgaser minskar genom att miljökrav ställs vid upphandling.
Förvaltningen deltar i arbetet med cykelförbättringsåtgärder i den mån dessa berör parkmark,
till exempel vid planeringen av cykelvägar kring Rålambshovsparken.

St
at
u
s

Indikator

Periodens
utfall

Andel elbilar

50 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

50 %

50 %

14 %

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

Period
VB
2016

Avvikelse

Nämndmål:
2.2.1 Nämndens transporter är miljöanpassade
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Vid tjänsteresor ska miljöanpassade transporter användas. Nämndens parkentreprenör ska
använda den från miljösynpunkt bästa tillgängliga tekniken.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Behovet av elcyklar ska undersökas

2016-01-01

2016-12-31

Genomföra miljörevision av driftentreprenörens maskinpark

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 38 (72)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. I parker och grönområden
produceras en rad ekosystemtjänster som staden och människan är beroende av eftersom de
renar luft och vatten, minskar buller och får oss att må bättre. Nämnderna vill synliggöra och
förstärka dessa kvaliteter i parker och grönområden.
Klimatinvesteringsmedel har sökts för renovering av strandskoningar samt för att höja
marknivån i syfte att kompensera en framtida höjd vattennivå i Riddarfjärden.
Klimatinvesteringsmedel har också sökts för vegetationsåtgärder för att öka den biologiska
mångfalden utmed parkstråket.
Arbetet med underlag för dagvattenhantering och bullerstudier för Rålambshovsparken har
pågått i så kallade pilotstudier under året. Arbetet sker inom ramen för det stadsövergripande
och Vinnova-finansierade projektet C/O City, som leds av miljöförvaltningen. Pilotstudierna
väntas bli klara under våren 2017 och kommer att resultera i en vidare ansökan om medel för
klimatinvesteringar till dagvattenåtgärder i parken.
Nämndmål:
2.3.1 Parker och grönområden är anpassade till klimatförutsättningarna och
bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Parker och grönområden ska vara anpassade till klimatförutsättningar och bidra till en
mångfald av ekosystemtjänster.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Anlägga en lokal kompost för omhändertagande av parkavfall

2016-01-01

2016-12-31

Informera om och synliggöra ekosystemtjänsterna i
Rålambshovsparken

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Analys
En parkvandring i syfte att informera om och synliggöra ekosystemtjänsterna i Rålambshovsparken kommer att genomföras
under 2017.
Sköta strandlinjen mot Kungsholmen och Essingeöarna så att både
rekreation och biologisk mångfald främjas.

2016-08-18

2016-12-31

Utreda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten
(LOD) i varje parkupprustningsprojekt.

2016-08-18

2016-12-31

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 39 (72)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Uppfylls helt
Analys

Stadsodling i Primusparken har erbjudits under året. I samband med framtagandet av en ny
parkplan för Kungsholmen erbjöds också ytterligare odlingsplatser för allmänheten för att
testa hur några parker skulle kunna bli grönare och trevligare. Odlingsplatserna fanns i Sankt
Göransparken, Fredhällsparken, Tvärbaneparken samt på Kungsklippan. Förvaltningen gav
allmänheten möjlighet att utvärdera odlingsplatserna och projektet efter odlingssäsongens
slut. Resultatet av projektet blir ett av flera underlag till Kungsholmens nya parkplan samt ett
viktigt stöd för hur vi ska arbeta vidare med stadsodling i stadsdelsområdet. Resultatet av
projektet finns att läsa i dokumentet ”Rapport om Kungsholmen odlar”.
Tillsammans med trafikkontoret har en upphandling av skräpkorgar för källsortering och
skräpkorgar med komprimering genomförts. Under året har nya miljösmarta skräpkorgar
placerats och totalt finns nu 42 stycken på Kungsholmen. I maj fick en av parkingenjörerna
Miljöförvaltningens ”Pingvinpris” för att ha introducerat den miljösmarta skräpkorgen.
Möjlighet till källsortering har under året utökats till Kronobergsparkens parklek. I samarbete
med trafikkontoret har det även ställts ut källsorteringsmoduler på Hornsbergs strand.
Förskolorna har deltagit i ett projekt som handlar om utökad matavfallsinsamling. Projektet
fortsätter under nästa år.
St
at
u
s

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:
2.4.1 Nämndens verksamheter är resurseffektiva
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Skräphanteringen i parkerna ska vara effektiv och miljövänlig. Enheternas avfall och
matsvinn ska minska. Insamlingen av matavfall ska öka.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Införande av miljösmarta renhållningskärl i två parker

2016-01-01

2016-12-31

Kartläggning av enheternas matavfallshantering ska genomföras

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 40 (72)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar genom olika insatser till en giftfri miljö. Produkter och material med
lågt miljökrav fasas successivt ut till förmån för miljömärkta produkter. Med stadens nya
inköpssystem kan andelen ekologiska livsmedel tydligare följas.
Arbetet med hållbarhet och klimatsmart förskola har fortsatt under 2016. Ledningsgrupper
och samtlig förskolepersonal har deltagit i fortbildning om klimatsmart förskola.
Förvaltningens chefer har under året fått utbildning i frågor som rör miljön. Samtliga
förskolor äter idag vegetarisk lunch en gång i veckan och flera förskolor gör det flera gånger i
veckan.
Förvaltningen har sökt stöd hos stadens kemikaliecentrum för att få kunskap om vilka insatser
som är angelägna att genomföra på lekplatser i stadsdelsområdet. Som ett resultat har nya
däcksgungor beställts till Kungsholmen. Utbyte kommer att ske under våren 2017.
Kemikaliecentrum tar fram en ”grön lista” på material som rekommenderas för lekplatser. En
medarbetare har deltagit i Kemikaliecentrums seminarium Kemikaliesmart byggande samt i
ett seminarium kring bra materialval för lekplatser.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

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

100 %

100 %

50 %

2016

Andel bygg- och
anläggningsentreprena
der i stadens regi som
uppfyller stadens krav
avseende användning
av
Byggvarubedömningen
(BVB)

100 %

100 %

40 %

2016

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

44,47

37 %

35 %

2016

Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta och giftfria
Uppfylls helt

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 41 (72)

Förväntat resultat

Personal inom nämndens verksamheter ska få ökad kunskap och medvetenhet om kemikalier
och därmed göra kemikaliesmarta inköp. Produkter och material med lågt miljökrav ska fasas
ut till förmån för miljömärkta produkter. Andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna ska
öka.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolan serverar vegetarisk mat minst en gång per vecka

2016-01-01

2016-12-31

Genomföra utbildning för chefer och miljöombud i frågor som rör
miljön.

2016-01-01

2016-12-31

Nämndens miljöhandlingsplan revideras utifrån Stockholms stads
nya miljöprogram för 2016-2019

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Enligt stadens nya miljöprogram ska nämnderna inte längre anta egna miljöhandlingsplaner.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund
Uppfylls helt
Analys

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. En sund inomhusmiljö i
nämndens verksamhetslokaler är viktig för såväl verksamhetens resultat som för en god
arbetsmiljö. Under 2016 har fokus varit att försäkra god luftkvalitet i förskolelokaler.
Merparten lokaler har godkända OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll; något som
fastighetsägaren är ålagd att utföra). Under 2017 följs de förskolelokaler upp där godkänd
OVK saknas. Genomgången fortsätter med övriga lokaler.
Nämndmål:
2.6.1 Kartläggning av ventilation på förskolor
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kunskap om status på ventilation genom kontroll av fastighetsägarens genomförda
obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
Indikator
Insamling och
granskning av
genomförda OVK vid
förskolor

Periodens
utfall
100 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål
100 %

KF:s
årsmål

Period
2016

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 42 (72)

St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Lokalintendent samlar in och granskar genomförda OVK. Om OVK
saknas ska lokalintendenten se till att det genomförs.

2016-03-30

2016-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Stadsdelsnämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål om ett ekonomiskt hållbart
Stockholm genom att verksamheten drivs inom tilldelade budgetramar med fokus på att nå
uppsatta verksamhetsmål. Till inriktningsmålet hör 3 mål för verksamhetsområdet. Samtliga
mål är uppfyllda.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad
Uppfylls helt
Analys

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges verksamhetsmål. Vid
Kungsholmens årliga nationaldagsfirande i Rålambshovsparken 6 juni deltog en rad lokala
företag och näringsidkare. Förvaltningen deltog även för andra året i rad på Kungsholmtorgs
dag den 30 september tillsammans med ett hundratal lokala aktörer.
Äldreomsorgsavdelningen har kontinuerliga möten och dialog med de lokala hemtjänst- och
vård- och omsorgsföretagen genom kvalitetsuppföljningarna. De största hemtjänstutförarna
och entreprenörerna ingår i Utvecklingsrådet. Samverkan med privata vårdcentraler sker
genom den gemensamma styrgruppen. Under året har två samverkansmöten arrangerats för
både fristående och kommunala förskolor och skolor i samarbete med
utbildningsförvaltningen. Socialtjänstavdelningen har genom kvalitetsuppföljningarna
regelbundna möten och en dialog med verksamheter som drivs i egen regi och på entreprenad.
Nämndmål:
3.2.1 Nämnden samarbetar med lokala företagsorganisationer
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämnden har ett gott samarbete med lokala företagsorganisationer.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 43 (72)

Analys

Nämndmålet bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål för
verksamhetsområdet. Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd, i förhållande till den
vuxna befolkningen, är 0,31 procent. Andelen har minskat de senaste åren. Minskningen av
antalet ärenden har medfört lägre kostnader för utbetalt försörjningsstöd. Ärendeminskningen
har också inneburit att handläggarna på försörjningsstödsenheten i högre utsträckning haft
möjlighet att satsa på motivations- och uppföljningsarbete.
De flesta av de personer som i nuläget ansöker om försörjningsstöd är personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Många har socialmedicinska arbetshinder. Dessa personer blir kvar
som bidragstagare över lång tid. Enbart socialtjänstinsatser är inte tillräckligt för att stödja
dem att komma till egen försörjning. Genom att fördjupa samarbetet med Landstinget,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen blir insatserna kring dessa personer effektivare.
Sedan halvårsskiftet ingår Kungsholmen i Samordningsförbundet Stockholm stad, Finsam.
Staden, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska genom detta samordna
sina rehabiliteringsinsatser för att minska sjukskrivningar, arbetslöshet och
försörjningsstödsberoende. 80 procent fler män än kvinnor har ett långvarigt beroende av
ekonomiskt bistånd.
Norra innerstadens gemensamma budget- och skuldrådgivning har haft kontakt med 67
personer från Kungsholmen under året. De har fått rådgivning och hjälp med att lägga upp en
budget och i förekommande fall med att ansöka om skuldsanering. Könsuppdelad statistik har
tagits fram under året avseende de som besökt den öppna rådgivningen. Fyra procent fler män
än kvinnor har fått stöd av budget- och skuldrådgivarna.
219 ungdomar erhöll sommarjobb under 2016 varav 106 pojkar och 113 flickor. Några av
ungdomarna fick fortsatt anställning på den arbetsplats de arbetade på under sommaren.
Utbytet av sommarjobbande ungdomar mellan stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen och
Rinkeby-Kista har gått enligt plan, 30 ungdomar från Rinkeby-Kista har arbetat på
Kungsholmen under sommaren och samma antal Kungsholmsungdomar har arbetat i
Rinkeby-Kista.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Andel personer som har
ekonomiskt bistånd i
förhållande till
befolkningen

0,31 %

0,4 %

0,25 %

0,34 %

0,35 %

1,9 %

VB
2016

Andel vuxna med
långvarigt ekonomiskt
bistånd jämfört med
samtliga vuxna
invånare

0,21 %

0,27 %

0,15 %

0,21 %

0,25 %

1,2 %

VB
2016

Antal aspiranter som
fått kommunala
visstidsanställningar

7 st

5 st

2 st

7 st

750

VB
2016

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

9 st

8 st

1 st

13 st

500 st

VB
2016

Indikator

13 st

Period

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 44 (72)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Analys
Utbudet av praktikplatser motsvarar Jobbtorgs behov av platser. Jobbtorg har inte anmält behov av fler platser under 2016.
Nämnden har ingen påverkansmöjlighet över Jobbtorgs behov av praktikplatser. 80 procent fler män än kvinnor uppbär
långvarigt ekonomiskt bistånd vilket avspeglas i Jobbtorgs anmälda behov av platser och genomförda praktiktillfällen.
Antal tillhandahållna
platser för feriejobb

169

210 st

10 000
st

2016

Analys
Stadsdelsförvaltningen lyckades inte nå målet om att tillhandahålla 210 feriejobb inom stadsdelsförvaltningens verksamheter.
Efter tillskott av platser från Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar fick totalt 219 ungdomar arbete under
sommaren.

St
at
u
s

Antal tillhandahållna
platser för kommunala
visstidsanställningar

20

Antal ungdomar som
fått sommarjobb i
stadens regi

219 st

106 st

113 st

206 st

20 st

800 st

VB
2016

215 st

8000 st

2016

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
särskilt stöd inrättas.

2016-01-01

2016-12-31

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

Nämndmål:
3.3.1 Fler Kungsholmsbor klarar sin egen försörjning
Uppfylls helt

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 45 (72)

Förväntat resultat

Den enskilde ska klara sin försörjning och leva ett självständigt liv. Andel barn som lever i
familjer som har ekonomiskt bistånd ska fortsatt vara låg.
Indikator
Andel personer med
socialmedicinska- och
rehabiliteringsskäl som
går till egen eller annan
försörjning, efter insats i
förvaltningens
verksamhet

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

35 %

5

1

38 %

25 %

KF:s
årsmål

Period
VB
2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Nämndens
budgetföljsamhet efter
resultatöverföringar

97,17 %

99,59 %

100 %

100 %

VB
2016

Nämndens
budgetföljsamhet före
resultatöverföringar

96,8 %

99,3 %

100 %

100 %

VB
2016

Nämndens
prognossäkerhet T2

-1 %

0%

+/-1 %

+/- 1 %

2016

Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndens budget ska vara i balans.
KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Stadsdelsnämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om ett demokratiskt
hållbart Stockholm. Till inriktningsmålet hör 8 mål för nämndens verksamheter. Sex mål
uppfylls helt och två delvis.
De mål för verksamhetsområdet som bedöms som delvis uppfyllda är Stockholms stad är en
bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor och Stockholm är en demokratisk stad där
medborgarna har inflytande.
Att verksamhetsmålet Stockholms stad är en bra arbetsgivare bara delvis uppfylls beror på att
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sjukfrånvaron är något högre än årsmålet. Under året har det inte genomförts någon
medarbetarundersökning och således saknas värden för indikatorerna. Kungsholmen är en av
få förvaltningar som har en sjunkande sjukfrånvaro.
Att verksamhetsmålet Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande
delvis är uppfyllt, beror på indikatorernas utfall. Indikatorerna är nya för i år och berör
inflytande inom respektive verksamhetsområde. Inom området funktionsnedsättning och
socialpsykiatri upplever åtta av tio brukare att de kan påverka stödinsatsens utformning och
att de har inflytande över utformningen av stödet. Målvärdena nås dock ej fullt ut.
Verksamhetsmålet berör även medborgardialog, rådens funktion i att vidga perspektiven i
samband med beredning av olika ärenden och förvaltningens satsning på bemötande.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. I strukturerad
form har tre enheter löpande under året genomfört en kartläggning och analys utifrån ett valt
område att granska. Vuxenenheten har kartlagt erbjudande om sysselsättning och val av
behandlingsmetod inom missbruk. Äldreomsorgen har genomfört en kartläggning av beviljad
dagverksamhet och förskolan Taffelberget har tittat närmare på brukarundersökningen,
huruvida svaren skiljer sig åt om det är föräldrar till flickor eller pojkar som har svarat.
Enheterna har ingått i en arbetsgrupp som träffats löpande under året för att ge varandra stöd
och feed-back i analysarbetet. De resultat som framkommit ligger till grund för fortsatt arbete
på enhetsnivå. Medarbetare har deltagit i en föreläsning om genus och diskriminering.
Representanter från socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen har gått en
jämställdhetsstrategsutbildning.
I andra sammanhang har jämställdhet uppmärksammats exempelvis i samband med projektet
Dig-IT (se mål 4.2). Utförarenheterna inom äldreomsorgsavdelningen och
socialtjänstavdelningen har genom projektet haft workshops kring jämställdhet och haft
möjlighet att delta i en inspirationsföreläsning kring jämställdhetsintegrering.
Inom förskolan arbetar man med jämställdhet, normer och värden i den vardagliga
förskoleverksamheten. Genom gruppaktiviteter där barnen, med hjälp av pedagoger,
exempelvis får hålla i möten och se till att alla får komma till tals, tränas barnen i att
respektera varandra.
Även i arbetet med bemötande har jämställdhetsperspektivet lyfts. Arbetsgruppen för
jämställdhet har fått tips om olika verktyg att använda i mötet med klienter och brukare i syfte
att höja kvaliteten och för att minska ojämställdheten.
Jämställdhetsintegrering ska leda till bättre bemötande och service, en jämn fördelning av
resurser och en myndighetsutövning på lika villkor. Att införliva ett jämställdhetsperspektiv i
allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen tar tid. Tillgång till
könsuppdelad statistik är nödvändig. Verksamheterna använder könsuppdelad statistik i den
uträckning som är möjlig att få fram i stadens system. Jämställdhetsanalyser ska genomföras
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där skillnader framkommer. Analyserna är ett utvecklingsområde och fortsatt stöd behövs.
Utvecklingen av jämställdhet inom respektive verksamhetsområde följs upp under de mål där
det finns könsuppdelade indikatorer. Sammantaget finns drygt 60 könsuppdelade indikatorer.
Resultat har inte alltid gått att presentera då underlaget varit för litet.
St
at
u
s

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 syliggöra effekten av nämndens beslut och
resursfördelning utifrån kön

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens verksamheter är jämställda
Uppfylls helt
Förväntat resultat

De tjänster och den service som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och
lika väl anpassad för alla, oavsett kön.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kartläggning och analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv
genomförs på tre enheter i syfte att dels kartlägga eventuella
systematiska könsskillnader och dels få till ett lärande som kan
användas inom nämndens olika verksamheter

2016-01-01

2016-12-31

Se över arbetssätt så att de tjänster och den service som brukarna
ges är på lika villkor

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis är
uppfyllt.
Ledare och medarbetare är engagerade, lyhörda och nytänkande

Alla chefer inom förvaltningen har under året fått utbildning och deltagit i workshops i
förvaltningens värdegrund och i bemötandefrågor. Cheferna har sedan tillsammans med sina
medarbetare arbetat aktivt med den så kallade bemötanderesan på enheterna. Utöver detta har
föreläsningar hållits på temat genus och normkritiskt förhållningssätt.
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Arbetsmiljö

Förvaltningens arbetsplatser ska präglas av ett inkluderande synsätt där arbetsplatserna är
jämlika och tillgängliga för alla. All form av diskriminering ska aktivt motverkas.
Fokus har under året varit på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Förvaltningens
chefer har, utifrån resultat i medarbetarenkäten, tillsammans med sina medarbetare tagit fram
en handlingsplan för de prioriterade utvecklingsområdena på enheten. Samtliga
handlingsplaner har analyserats av HR-avdelningen och exempel på utvecklingsområden är
effektiva möten, tydliga mål och en bra arbetssituation. Utifrån resultatet har relevanta
aktiviteter och utbildningsinsatser genomförts.
En genomlysning av förvaltningens arbetsmiljöarbete har gjorts. En del brister i strukturer,
rutiner och uppföljning har identifierats. Ett arbete med att ta fram en ny digital
arbetsmiljöhandbok och ett arbetsmiljöårshjul har som en konsekvens av detta påbörjats. I
samband med implementeringen av det nya incidentrapporteringssystemet (IA) har nya
rutiner, arbetssätt och uppföljning kring bland annat arbetsskador utformats.
En partsgemensam utbildning om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift Organisatorisk och social
arbetsmiljö (2015:4) har genomförts där förvaltningens chefer och skyddsombud deltog.
Föreskriftens innehåll kopplades till förvaltningens lokala samverkan i syfte att tydliggöra
vikten av en fungerande samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna för
att uppnå en positiv verksamhetsutveckling.
Förvaltningens samverkansöverenskommelse har reviderats under året och arbetet med
slutliga formuleringar har inletts mellan parterna.
Förvaltningens sammantagna sjukfrånvaro har under året sjunkit från 7,9 procent till 7,6
procent. Kungsholmen är en av få stadsdelsförvaltningar med en sjunkande sjukfrånvaro. Likt
samhället i stort har kvinnorna en högre sjukfrånvaro än männen. Orsaken till denna skillnad
kräver en särskild analys. Ett systematiskt arbetssätt ligger till grund för att sjukfrånvaron
minskar och under 2016 har förvaltningen utökat HR-avdelningen med en HR-konsult vilket
gör det möjligt att arbeta fokuserat med frågan även fortsättningsvis.
Ofrivilligt deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete eller ökad sysselsättningsgrad utifrån
verksamhetens behov. Heltid är norm vid nyanställningar. Projektet Deltid till heltid på
Serafens vård- och omsorgsboende förlängs till och med september 2017 då projektet ska
utvärderas.
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Utifrån förvaltningens personalförsörjningsplan har förskollärare, socialsekreterare,
biståndshandläggare och sjuksköterskor samt chefer för dessa yrkesgrupper identifierats som
bristyrken.
Under året har stadens nya rekryteringssystem implementerats. I samband med utbildning i
systemet har förvaltningens chefer också fått utbildning i stadens rekryteringsprocess,
Kompetensbaserad rekrytering.
Förutom att attrahera nya medarbetare är det också viktigt att behålla och utveckla befintliga
medarbetare. Förvaltningen erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling i syfte att stödja
chefer och medarbetare i deras uppdrag och åtaganden.
Förvaltningen har utifrån Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen
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för socialsekreterare och biståndshandläggare, tagit fram en lokal plan. Olika fokusområden
har identifierats; administrativt stöd till chefer, introduktion och mentorskap, behålla och
utveckla medarbetare samt kontorslandskap. Arbetsgrupper har skapats och arbetet fortlöper
enligt den lokala planen.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning deltar i stadens projekt DigIT sedan våren 2016. DigIT är
ett samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg
och funktionshinderområdet inklusive socialpsykiatri. Syftet med projektet är dels att trygga
Stockholmsregionens kompetensförsörjning och dels att öka kunskap, vilja och förmåga hos
medarbetare inom vård och omsorg att använda de digitala möjligheterna för att skapa värde
för brukarna. Under våren deltog 244 medarbetare från Kungsholmens utförarenheter i
analys- och planeringsfasen genom att enhetsvis hålla i workshops kring digital utveckling.
Medarbetare har gått cirkelledarutbildning kring surfplattor, språkombud och till DigITombud.
Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

78

80

83

2016

Index Bra arbetsgivare

fastställs
2016

2016

Index Psykosocial
arbetsmiljö

fastställs
2016

2016

tas fram
av
nämnde
n

VB
2016

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Aktivt
Medskapandeindex

Sjukfrånvaro

7,6 %

6,1 %

7,8 %

7,9 %

7,3 %

Analys
Årsmålet för sjukfrånvaron har inte nåtts. Likväl har det systematiska arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsatt och
förstärkts. Verksamheter med hög frånvaro har fått särskilt stöd och handlingsplaner har tagits fram. Insatserna har gett
resultat och vi kan konstatera att sjukfrånvaron minskat under hösten.
Sjukfrånvaro dag 1-14

2,4 %

2,1 %

2,4 %

2,4 %

2,1 %

tas fram
av
nämnde
n

VB
2016

För indikatorerna Aktivt Medskapandeindex, Index Bra arbetsgivare och Index Psykosocial arbetsmiljö saknas utfall då det under året inte
genomförts någon medarbetarenkät.
St
at
u
s

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
beviljade hemtjänstinsatser

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Analys
Se kommentar under 1.7.
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Nämndmål:
4.2.1 Ledare och medarbetare är engagerade, lyhörda och nytänkande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Förvaltningens chefer ska skapa bra och inkluderande arbetsplatser som är fria från
diskriminering. Ledarskapet ska främja medarbetarskap och ha fokus på att utveckla
medarbetarna och verksamheten. Medarbetarna ska ges ansvar och inflytande genom att chef
och medarbetare tillsammans bryter ner verksamhetens mål för att öka förståelsen och att
skapa samsyn kring uppdraget.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utbildning för förvaltningens chefer i jämställdhets- och
mångfaldsarbete

2016-01-01

2016-12-31

Utbildning om samverkan med anledning av
samverkansöverenskommelsen med fackliga organisationer.

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en bra och inkluderande
arbetsmiljö
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Stadsdelsförvaltningens psykosociala arbetsmiljöindex ska öka och sjukfrånvaron ska minska.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fortsätta att utvecklas i förvaltningens verksamheter.
Samverkan ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Ett verktyg till stöd för arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet ska
färdigställas

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Analys
I samband med införandet av det nya incidentrapporteringssystem IA, saknas behovet av ett särskilt verktyg för arbetsmiljö
och säkerhetsarbete och verktyget har därför inte färdigställts.
Samtliga arbetsplatser och enheter skapar en åtgärdsplan utifrån
resultatet i den psykosociala enkäten

2016-01-01

2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
genom att alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt
utifrån allas lika värde och rättigheter.
Främjande arbete

Under verksamhetsåret genomförde förvaltningen en satsning på Mötet med stockholmaren.
Satsningen hade fokus på bemötandefrågor med målet att verksamheterna ska ge lika
möjligheter till god service och insatser av god kvalitet oavsett ålder, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, kön, könsidentitet
och könsuttryck. Att respektera och leva upp till de mänskliga rättigheterna är en central del i
nämndens arbete.
Föreläsningar om genus och normkritiskt förhållningssätt har hållits för chefer och
medarbetare. Inom förskolan går två medarbetare en högskoleutbildning (7,5 hp) i
normkritiskt tänkande. På familjeenheten har medarbetarna ökat kunskapen om HBTQ genom
deltagande vid föreläsningar. Förvaltningen har ett tydligt barnperspektiv och
barnkonsekvensanalyser görs när beslut kan få påtagliga konsekvenser för barn. Förskolorna
arbetar kontinuerligt med barns inkludering och inflytande och uppdaterar regelbundet sina
planer mot kränkande behandling. Inom äldreomsorgen arbetar enheterna vidare med
teambaserat arbetssätt och personcentrerad omsorg. Utgångspunkten är individens egna
resurser, behov och önskemål och inte förutfattade meningar eller stereotypa föreställningar.
Förebyggande arbete

Vid en granskning av brukarundersökningen inom äldreomsorgen framkommer skillnader när
det gäller aktiviteter inom vård- och omsorgsboende. Sammantaget är kvinnor mer nöjda med
aktiviteterna, skillnaden är 15 procentenheter. Det framkommer även skillnader mellan
enheter med somatisk- och demensinriktning, där fler är nöjda med aktiviteterna om de bor på
en somatisk enhet. Sammantaget för alla vård- och omsorgsboenden är skillnaden 14
procentenheter. Det är viktigt att det finns olika typer av aktiviteter så att alla oavsett kön eller
funktionsförmåga får möjlighet till stimulans. Berörda enheter har börjat analysera resultaten
och åtgärder har vidtagits.
Diskriminering och jämställdhets- och mångfaldsplan

Under året har förvaltningen fortsatt att prioritera frågor om värdegrund och bemötande
utifrån ett inkluderande synsätt samt fokuserat på områden som till exempel jämställdhet,
genus och inkludering. Föreläsningar och workshops på chefsforum och på olika enheter har
genomförts.
Förvaltningen har under året inte haft något diskrimineringsärende. Se bilaga 5, Uppföljning
av jämställdhets- och mångfaldsplan.
Sverigefinska minoritetsfrågor

Förvaltningen har tilldelats statsbidrag för arbete med sverigefinska minoritetsfrågor. Arbete
för att stärka och främja bevarandet av det nationella minoritetsspråket finska bedrivs
gemensamt i innerstaden. Insatser som genomförts är att finsktalande barn erbjudits
kulturupplevelser på finska och finska barnböcker har inhandlats till förskolan. Finsktalande
seniorer har erbjudits en mötesplats med möjlighet till samvaro och bland annat ipad-kurs på
finska. Annonser med information om minoritetslagstiftningen och aktiviteter har införts i
stockholm.se
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lokaltidningar vid två tillfällen under året. Lokalt på Kungsholmen finns information i
månadsannonsen. Lokala pensionärsrådet har fått information om lagstiftningen under året.
Indikator
Andel brukare i
dagverksamhet för
äldre som inte upplever
diskriminering

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

95 %

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

95

Öka

2016

Analys
5 procent har valt att inte svara på frågan.

St
at
u
s

Andel brukare inom
omsorgen för personer
med
funktionsnedsättning
som inte upplever
diskriminering

93 %

85

Öka

2016

Andel brukare inom
social-psykatrin som
inte upplever
diskriminering

92 %

92

Öka

2016

Andel brukare som inte
upplever diskriminering
inom förskolan och
familjedaghem

98 %

98

Öka

2016

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism
och mänskliga rättigheter

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Analys
Under 2017 ska Kungsholmens stadsdelsförvaltning öka kompetensen om rasism och diskriminering hos chefer och
personal som möter invånare.
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

Avvikelse

Analys
Trafikkontoret tog under året initiativ till dialog med stadsdelsförvaltningarna om inkluderande och exkluderande design.
Slutsatsen var att det inte är möjligt att etikettera detta objektsvis, utan varje miljö måste sättas i sitt sammanhang.
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

2016-01-01

2016-12-31

Analys
Äldrenämnden är ansvarig.
Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtqkompetensen inom skolan och förskolan i samråd med
kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt
stadsdelsnämnderna.
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Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

De beslut och insatser som nämnden ansvarar för ska utgå ifrån individens lika rättigheter och
möjligheter. Stadsdelsområdets utemiljö ska vara en demokratisk mötesplats.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Öka kunskapen hos ledning och medarbetare i mänskliga
rättigheter- och diskrimineringsfrågor

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

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

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Utredningar rörande barn
genomförs med utredningsmetoderna BBIC (Barns behov i centrum) och DUR
(Dokumentation, Utvärdering, Resultat). Metoderna stärker barnperspektivet och
delaktigheten för barn och unga. De utgår från barnets behov och innebär ett enhetligt och
evidensbaserat arbetssätt för handläggning, genomförande och uppföljning.
Under året har familjeenheten haft ett samarbete med Maskrosbarn. En del i samarbetet var
frågan om ungas delaktighet i mötet med socialtjänsten. Maskrosbarns utvärderingsenkät
visade att barnen och ungdomarna i huvudsak var positiva till kontakten med socialtjänsten,
resultaten tydliggjorde att barn önskar delaktighet när det gäller beslut som rör deras liv och
deras familjer.
Förskolans styrdokument Skollag, Läroplan och stadens Förskoleprogram genomsyras av
Barnkonventionerns olika artiklar. Det gör att pedagogerna förhåller sig till Barnkonventionen
i den dagliga förskoleverksamheten.
På enheten för personer med funktionsnedsättning har rutiner upprättats för att bli bättre på att
uppfatta och beakta barns perspektiv i de fall deras föräldrar behöver insatser från enheten.
Barn till ensamstående föräldrar uppmärksammas särskilt i samband med utredningar om
ekonomiskt bistånd.
Socialtjänstinspektörerna har under året gjort en kvalitetsgranskning avseende barn till
föräldrar i missbruk. Kungsholmen var en av de förvaltningar som valdes ut. Huvudsakligt
fokus var hur barnen uppmärksammas och görs delaktiga, samverkan och vilka insatser
barnen får. Resultatet visar att Kungsholmen är bra på att dokumentera och väga in om barn
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finns med i bilden vid handläggning av vuxenärenden. Barn och ungdomar som har en
närstående med missbruksproblematik informeras om möjligheten att delta i stödgrupper
inom Ersta diakoni.
Genom ungdomsrådet får ungdomar möjlighet att diskutera frågor som de är berörda av.
På fritidsgården Kuggen har statistik förts över besökarna och verksamheten har en jämn
fördelning mellan pojkar och flickor. Diskussion om aktiviteter endast riktad till flickor har
förts men då fritidsgården endast är öppen två dagar i veckan blir det svårt. Under året har en
inventering av träfflokaler för flickor och pojkar på Kungsholmen gjorts, den visar att det
finns en fritidsgård (Kuggen), en ideellt driven ungdomsgård samt en verksamhet i Svenska
kyrkans regi som riktar sig till ungdomar som är konfirmerade. För unga HBTQ-personer
finns fyra verksamheter runt om i Stockholm som tar emot ungdomar från hela staden.
Parkmiljö

I stadsplaneringen arbetar förvaltningen för ett tydligt barnperspektiv, bland annat genom att
efterfråga barnkonsekvensanalyser samt att arbeta för rymliga och ändamålsenliga
förskolegårdar. Ur ett barnperspektiv är det också viktigt att tillgången till park-, lek och
idrottsmiljöer är god inte minst i stadens utvecklingsområden. Under året har anpassade
dialoger genomförts med barn i de parkinvesteringsprojekt där det är relevant. Underlag är
stadsdelsvisa lekplatsinventeringar och nämndernas parkplaner.
Förvaltningen har deltagit i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen Staden i ögonhöjd
som under året tagit fram riktlinjer för hur barns och ungas behov ska säkerställas i
stadsutvecklingen. Dokumentet med riktlinjerna står inför färdigställande och antagande.
St
at
u
s

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:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid genomförande av insatser. Synpunkter
och erfarenheter ska tas tillvara. Barn och ungas situation belyses i utredningar av hushåll som
har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande behandling

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål för verksamhetsområdet.
Förekomst av våld i nära relationer uppmärksammas inom samtliga verksamheter. Inom
förvaltningen finns en verksamhetsövergripande arbetsgrupp samt särskilda resurspersoner
med fokus på frågor rörande relationsvåld.
Under året har de lokala rutinerna för arbetet mot våld i nära relationer reviderats, de kommer
att vara klara i början av 2017. I det våldsförebyggande arbetet är det viktigt att nämndens
olika verksamhetsområden har ett gemensamt synsätt och att medarbetare vet var specifikt
stöd finns att få.
Under året har 60 vuxna personer haft kontakt med Kungsholmens stadsförvaltning för att de
upplevt våld i nära relation, 55 kvinnor och 5 män. 78 orosanmälningar avseende barn som
upplevt våld i nära relation har inkommit till familjeenheten, likvärdigt fördelade mellan
flickor och pojkar. Samtliga ärenden har handlagts enligt rutin.
Indikator
Antal personer som
utsatts för våld i nära
relation som är kända
av socialtjänsten

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

60 st

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

83 st

50 st

KF:s
årsmål

Period

tas fram
av
nämnde
n

2016

Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Genom att samverka förebyggs våld inom stadsdelsområdet. Personer som ändå utsatts för
våld eller hot om våld i nära relation ska ges stöd utifrån att de är brottsoffer.
Barnperspektivet ska alltid beaktas. Personer utsatta för våld i nära relation eller hatbrott ska
erbjudas ett samordnat individuellt utformat stöd.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Översyn och uppdatering av nämndens lokala rutiner i arbetet mot
våld i nära relationer

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 56 (72)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Uppfylls helt
Analys

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.
Stödinsatser har medverkat till att personer med somatisk och/eller psykisk
funktionsnedsättning kunnat vara delaktiga i samhället i större utsträckning. Insatserna har
ökat deras möjligheter att klara sina dagliga liv med en god boendesituation och en
meningsfull sysselsättning. Stödinsatserna har varit individuellt utformade och syftat till att
öka självständigheten och delaktigheten för den enskilde (se vidare bilaga 7, uppföljning av
verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri). Förvaltningen har
framgångsrikt arbetat för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättning kan komma ut
i arbetslivet. Under året har sju personer, som vid årets början var beviljade daglig
verksamhet, erhållit någon form av anställning på den öppna arbetsmarknaden.
I stadens brukarundersökning har frågan ställts om personer med funktionsnedsättning
upplever att stadens inne- och utemiljö är tillgänglig och användbar, om man upplever att det
är lätt att ta sig fram i staden på gator, torg, affärer, stationer och olika färdmedel. 75 procent
av de tillfrågade personerna med funktionsnedsättningar upplever att stadens inne- och
utemiljöer är tillgängliga.
79 procent av brukarna inom funktionsnedsättningsområdet upplever att de kan påverka
stödinsatsens utformning och att de har medverkat i upprättandet av genomförandeplanen som
styr utförandet av den beviljade insatsen. 92 procent av brukarna i LSS-boenden förklarar sig
vara nöjda med insatsen. Inga signifikanta könsskillnader har framkommit när det gäller
upplevelsen av delaktighet eller graden av nöjdhet.
Utförarenheter inom Socialtjänstavdelningen har deltagit i DigIT, ett projekt som syftar till att
utveckla medarbetarnas digitala kompetens i arbetet med brukarna. Under våren har olika
workshops och kunskapsinventeringar genomförts. Chefer och medarbetare har deltagit i
utbildningar under hösten.
Socialpsykiatriska utförarenheten har tillsammans med motsvarande enheter på Norrmalm
och Östermalm, genomfört ett projekt för ökat datoranvändande bland sina klienter som bor
på stödboenden. Satsningarna har ökat brukarnas och klienternas tillgänglighet till digital
teknik och digitala kommunikationssätt.
På uppdrag av äldrenämnden har gratis broddar delats ut till äldre över 75 år som har en
beviljad insats. Under 2016 har 67 äldre tagit del av möjligheten, 55 kvinnor och 12 män.
Äldrenämnden ska under 2017 utvärdera försöket med gratis broddar till alla över 75 år.
I flera av de mest besökta parkerna har tillgängligheten förbättrats genom nya eller förbättrade
gångstråk och nya eller tillgänglighetsanpassade trappor. Tidigare slitna och ojämna ytor har
belagts med nya ytskikt. I samarbete med trafikkontoret har nya tillgängliga offentliga
toaletter placerats i Rålambshovsparken, vid Smedsuddsbadet samt i Luxparken,
Kristinebergs slottspark och Fredhällsparken.
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

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

89 %

89 %

89 %

90 %

88 %

88%

2016

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

79 %

77 %

82 %

82 %

85 %

76 %

2016

Indikator

Analys
Målet om andelen brukare som känner att de har inflytande över det stöd som ges nås inte. Vi kommer att analysera detta
och arbeta för att förbättra resultatet och höja svarsfrekvensen. Inga signifikanta könsskillnader framkom i denna
brukarundersökning.
Andel personer med
funktionsnedsättning
som upplever att
stadens inne och
utemiljö är tillgänglig
och användbar. (Stöd
och service till personer
med
funktionsnedsättning)

75 %

77 %

72 %

Andel personer som
upplever att de varit
delaktiga i upprättandet
av genomförandeplaner

79 %

80 %

79 %

81 %

60 %

tas fram
av
nämnde
n

2016

80

Fastställ
s 2016

2016

Analys
Målet om andelen brukare som upplever att de varit delaktiga i utformandet av genomförandeplanen nås inte. Vi kommer att
analysera detta och arbeta för att förbättra resultatet. Inga signifikanta könsskillnader framkom i brukarundersökningen.
Andelen personer med
funktionsnedsättning
som upplever att de har
en fungerande bostad
(stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning)

90 %

94 %

83 %

91 %

85 %

tas fram
av
nämnde
n

2016

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

97 %

100 %

93 %

91 %

90 %

90 %

2016

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

95 %

95 %

94 %

96 %

90 %

89 %

2016

Nöjda brukare korttidsboende (stöd
och service till personer
med

92 %

100 %

80 %

100 %

90 %

89 %

2016
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

90 %

88 %

92 %

93 %

90 %

89 %

2016

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

St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpta hinder

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Analys
Nämndens ansvar är tillgängligheten till egna verksamhetslokaler och möjligheten för alla att nyttja stadsdelsområdets
parker.
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

Nämndmål:
4.6.1 Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhället
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning ska klara sitt dagliga liv, ha en hållbar boendesituation
och en meningsfull sysselsättning. Insatserna ska vara individuellt utformade och syfta till att
öka självständighet och delaktighet. Förvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga och
jämlika oavsett fysiska och sociala förutsättningar.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla nämndens verksamheter ska informera på Jämför service och
Hitta service om verksamhetens tillgänglighet.

2016-01-01

2016-04-30

Arbeta för att höja brukarnas medverkan i stadens
brukarundersökning

2016-01-01

2016-12-31

Inventera praktikplatser inom nämndens verksamheter och erbjuda
dem till brukare inom daglig verksamhet.

2012-01-01

2016-12-31

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

2013-01-01

2016-12-31

Stockholms habiliteringsenheter ska erbjuda utbildning till
förskolepersonal som arbetar med barn med fysisk
funktionsnedsättning.

2012-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Avvikelse

Analys
Se kommentar i texten.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Under året har förvaltningen fortsatt informera hur medborgarna kan vara med och utveckla
stadsdelsområdet genom att lämna medborgarförslag. Vid evenemang som till exempel
nationaldagen och Kungsholmstorgs dag har det funnits möjlighet för invånare att lämna
medborgarförslag direkt på plats. Under 2016 har förvaltningen även utökat kanalerna för
medborgardialog genom sociala medier. Förvaltningens Facebooksida har sedan den
lanserades i slutet av mars över 300 följare. Det är möjligt för medborgarna att lämna
medborgarförslag direkt på Facebook genom en länk till Insyn.
Antalet medborgarförslag är fortsatt högt. Under året anmäldes 85 förslag till
stadsdelsnämnden. 55 av dessa bereddes (33) eller besvarades (22) av stadsdelsförvaltningen,
resterande förslag överlämnades till annan förvaltning efter beslut i stadsdelsnämnden. En stor
majoritet av förslagen rör fortsatt utemiljön. 25 av dessa har under året bejakats av
stadsdelsnämnden. Majoriteten av de medborgarförslag som överlämnades till annan
förvaltning innehöll förslag till förändringar i gatumiljö.
Nämndens råd

Fältassistenterna i Kungsholmens stadsdelsområde har haft i uppdrag att organisera och
handleda Ungdomsrådet. Rådet är religiöst och politiskt obundet och ska ge ungdomar en
möjlighet att göra sina röster hörda i Kungsholmens stadsdelsområde. Rådet består nu av fyra
aktiva medlemmar i åldern 13-18 år, tre flickor och en pojke. Uppdraget är att engagera fler
ungdomar och målet för nästkommande år är att rekrytera nya medlemmar. Nämnden har
sedan tidigare ett lokalt pensionärsråd och ett råd för funktionshinderfrågor.
Lokalt utvecklingsprogram

Kungsholmens stadsdelsnämnd har utarbetat ett lokalt utvecklingsprogram. Tre fokusområden
har fastställts; samverka med ytterstadsdelar och fackförvaltningar, utveckla nätverk samt
förbättra trygghet, ordning och säkerhet. Samarbete är inlett med Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning kring samverkansprojekt som kommer att starta 2017. Utbyte av
sommarjobb för ungdomar sker sedan tidigare.
För att utveckla en hög kvalitet i det trygghetsskapande och brottsbekämpande arbetet har en
samverkansöverenskommelse tecknats mellan polis och Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
Fältassistenterna i norra innerstaden har arrangerat en mässa där nyanlända ungdomar fått
samhällsinformation, information om skolväsendet och om olika fritidsaktiviteter.
Preventionsenheten har sökt och beviljats medel från Länsstyrelsen för att finansiera en så
kallad integrationscoach som kommer att ha som uppdrag att vara en social lots för
ensamkommande barn och ungdomar.
Brukardialog

Inom äldreomsorgen har det under året pågått ett arbete med att förtydliga hur synpunkter och
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klagomål kan lämnas. De flesta hemtjänstenheterna informerar via informationsbroschyrer
och boendeenheterna via anslagstavlor och under året har Serafen satt upp förslagslådor.
Samtliga enheter har rutiner för hur synpunkter och klagomål ska återkopplas och
dokumenteras. Andelen äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras
åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras har minskat. Senaste tre åren har resultaten
varit strax över 80 procent, däremot är det inga direkta skillnader mellan hur kvinnor och män
upplever informationen.
Inom förskolan uppnås indikatorn om vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande endast
delvis. Nedläggningen av förskolan Skogsmarken på Stora Essingen kan ha påverkat
resultatet. Den framtida Skolplattformen kommer att ge vårdnadshavare tillgängliga verktyg
som kan öka delaktigheten.
Målet om andelen brukare som känner att de har inflytande över det stöd som ges nås inte.
När det gäller indikatorn Andel brukare med boendestöd som anser att de har inflytande över
det stöd de får av sina boendestödjare, anser färre män än kvinnor att de har inflytande 75
procent respektive 91 procent av de tillfrågade. Åtta av tio brukare inom
funktionsnedsättningsområdet upplever att de kan påverka stödinsatsens utformning och att de
har medverkat i upprättandet av genomförandeplanen som styr utförandet av den beviljade
insatsen. Nio av tio brukare i LSS boenden förklarar sig vara nöjda med insatsen. Inga
signifikanta könsskillnader har framkommit när det gäller upplevelsen av delaktighet eller
graden av nöjdhet.
Inom förvaltningen införs ett nytt system för hantering av synpunkter och klagomål. Syftet
med systemet är att förenkla dokumentation och sammanställning, både på enhetsnivå och på
förvaltningsnivå.
Parkmiljö

Medborgardialogen sker på många olika sätt. Medborgarförslag har redan nämnts. Frågor och
synpunkter direkt till medarbetare per telefon eller e-post är fortfarande vanliga. I stadens
synpunktsportal besvaras enklare ärenden inom tre arbetsdagar och ärenden som kräver vidare
utredning inom tio arbetsdagar. Ett gott bemötande är också viktigt vid de medborgardialoger
som avdelningen håller i, vid exempelvis parkupprustningsprojekt, och där invånare har
möjlighet att lämna förslag på hur parker och grönområden kan utvecklas och förbättras.
Det finns goda möjligheter att påverka i parkinvesteringar och stadsmiljöfrågor.
Medborgardialogen sker bland annat genom parkvandringar, parksamråd på plats inför
parkupprustningar, enkäter på webb och på plats i parker samt trygghetsvandringar med olika
målgrupper samt genom medborgarförslag. Invånarnas möjligheter till insyn och inflytande i
planeringen av staden garanteras i plan- och bygglagen (PBL). Genom samrådsprocesser, ofta
i flera steg, får beslutsfattarna i stadsbyggnadsnämnd och kommunfullmäktige möjlighet att ta
del av och ta hänsyn till lokala opinioner. Stadsdelsnämnderna har också del i denna process,
som remissinstans men även genom att förvaltningen på olika sätt bistår
stadsbyggnadskontoret.
Invånarnas delaktighet och inflytande över sin närmiljö ska förstärkas. Stadsdelsområdena ska
utvecklas i dialog med invånarna och utifrån varje stadsdels unika kvaliteter och möjligheter.
Kunskapen om hur till exempel parker och grönområden fungerar, finns till stor del hos dem
som använder platserna ofta. Att hämta in erfarenhet och idéer från närboende och
parkbesökare ska fortsatt vara en viktig och naturlig del av arbetet med parkskötsel och
stockholm.se
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parkupprustningar.
I samband med framtagandet av en ny parkplan på Kungsholmen erbjöds odlingsplatser för
allmänheten för att testa hur några parker skulle kunna bli ännu grönare och trevligare.
Allmänheten fick chans att vara med och skapa en tillfällig odlingsplats, bidra till
Kungsholmens grönska och kanske träffa andra som gillar odling. Avdelningen har
dokumenterat hur odlingsplatserna utvecklats under tiden och allmänheten har fått utvärdera
projektet via en enkät. Resultatet av projektet blir ett av flera underlag till Kungsholmens nya
parkplan, samt ett viktigt stöd för hur vi ska arbeta vidare med stadsodling i stadsdelsområdet.
Resultatet av projektet finns att läsa i dokumentet ”Rapport om Kungsholmen odlar”.
Samarbete med civilsamhället

Nämnden fördelar varje år föreningsbidrag till organisationer som på olika sätt kompletterar
nämndens verksamheter. Ett drygt dussin föreningar, stora som små men med sammantaget
flera tusen kungsholmsbor som medlemmar, får genom detta möjlighet att erbjuda
kunskapshöjande och trygghetsskapande insatser.
Under året har en överenskommelse tecknats mellan stadsdelsförvaltningen och de två största
pensionärsorganisationerna, där de får möjlighet att nyttja Baltzars träfflokal kvällstid.
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

81 %

75 %

91 %

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål
90 %

KF:s
årsmål

Period

fastställs
2016

2016

Analys
Målet om andelen brukare som känner att de har inflytande över det stöd som ges nås inte. Vi kommer att analysera utfallet
och arbeta för att förbättra resultatet och försöka höja svarsfrekvensen då andelen svarande endast var 48 %.
Andel brukare på
stadens gruppboenden
som anser att de har
inflytande över det stöd
de får.

76 %

73 %

80 %

85 %

fastställs
2016

2016

Analys
Målet om andelen brukare som känner att de har inflytande över det stöd som ges nås inte. Vi kommer att analysera detta
och arbeta för att förbättra resultatet och samtidigt öka svarsfrekvensen då andelen svarande endast var 48 av 78 tillfrågade
personer.
Andel vårdnadshavare
till barn i förskolan som
anser att de har
möjlighet till delaktighet
och inflytande i
verksamheten

75,97 %

75,98 %

75,97 %

81 %

82%

2016

Analys
Årsmålet uppnås inte. Det är viktigt att tydliggöra för vårdnadshavarare hur de kan vara delaktiga och hur deras inflytande
kan se ut. Den digitala utvecklingen förväntas påverka vårdnadshavarnas delaktighet positivt. Det finns i stort sett ingen
skillnad mellan vårdnadshavare som har pojkar jämfört med de som har flickor.
Andel äldre med
hemtjänst som anser att
personalen tar hänsyn
till deras åsikter och
önskemål om hur

87 %

85 %

87 %

88 %

86%

2016
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

hjälpen ska utföras

St
at
u
s

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

Nämndmål:
4.7.1 Kungsholmsbor blir väl bemötta och har möjlighet till inflytande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

De som kommer i kontakt med nämndens verksamheter ska få ett respektfullt bemötande.
Medborgare på Kungsholmen har inflytande genom att lämna medborgarförslag och delta vid
stadsdelsnämndens sammanträden. Genom olika typer av stöd ges delar av civilsamhället
bättre förutsättningar att utveckla verksamheter som kompletterar nämndens egna insatser.
Nämndens råd är aktiva och utövar inflytande. Verksamheterna hanterar synpunkter och
klagomål systematiskt.
St
at
u
s

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra en inventering av föreningslokaler

2016-01-01

2016-12-31

Avvikelse

Analys
En inventering av tillgängliga lokaler för föreningslivet på Kungsholmen har genomförts. Informationen kommer att användas
till att underlätta för föreningars fysiska verkan på Kungsholmen.
Under året kommer chefer inom nämndens verksamheter att
fortbildas för att utveckla mötet med medborgaren

2016-01-01

2016-12-31

Utveckla metoder för att bättre att ta tillvara brukares och
anhörigas synpunkter

2016-01-01

2016-12-31

Nämndmål:
4.7.2 Barn i förskolan är delaktiga i demokratiska processer
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Barnen uttrycker sina tankar och åsikter och gör aktiva val. Barnen deltar i olika former av
samarbete och beslutsfattande och respekterar gemensamma beslut.
Indikator
Andel vårdnadshavare
som upplever att
barnen i förskolan är
delaktiga i
demokratiska processer

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

91

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

89 %

2016

Nämndmål:
4.7.3 Förskola och hem samverkar med varandra utifrån sina olika roller
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Vårdnadshavare upplever att de bemöts med respekt av förskolans personal. Vårdnadshavare
känner att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamhet, uppföljning och
utvärdering.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
Uppfylls helt
Indikator
Andel elektroniska
inköp

Periodens
utfall
54 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2015

Årsmål
60 %

KF:s
årsmål

Period

Tas fram
av
nämnde
n

VB
2016

Nämndmål:
4.8.1 Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Inköp av varor och tjänster ska följa riktlinjer och göras genom avrop mot avtal från centralt,
gemensamt eller lokalt genomförda upphandlingar.

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget
Resultatet före fond visar ett överskott om 36,8 mnkr. Resultatenheternas fonder ökar under
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året från 18,6 mnkr till 22,4 mnkr vilket minskar överskottet till 33,0 mnkr. Nämndens budget
justerades felaktigt av Kommunstyrelsen i december 2016 med 4,3 mnkr då man tog bort
intäktskravet på Hörselförskolan. Då Kommunstyrelsen inte hade fler sammanträden 2016
kunde felet inte åtgärdas. Detta medför att nämndens utfall ökar med 4,3 mnkr. Efter
enheternas resultatdispositioner och med hänsyn tagen till en manuell korrigering av budgeten
för Hörselförskolan redovisar nämnden ett slutligt resultat om 28,7 mnkr.

Nämnden har fått tilldelad en investeringsbudget om 22,6 mnkr. Alla projekt har inte kunnat
färdigställas under året vilket medför att investeringsbudgeten visar på ett överskott om 3,8
mnkr. Förvaltningen föreslår att 2,0 mnkr av dessa medel begärs ombudgeteras till år 2017.

Specificerad analys per verksamhetsområde redovisas nedan.
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Nämnd och förvaltningsadministration

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 2,1 mnkr. Avvikelsen beror på minskade
lönekostnader till följd av vakanta tjänster samt att en tjänst övergått till äldreomsorgen.
Under verksamhetsområdet ligger även medel för demokratisatsningar som också visar ett
överskott.
Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 2,8 mnkr. Efter beaktande av enheternas
fonder visar verksamhetsområdet ett överskott om 2,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på extra
tilldelade medel för ensamkommande flyktingbarn. Familjeenheten visar på ett större
underskott till följd av ökat behov av institutionsvård. Detta vägs upp av ett överskott inom
socialpsykiatri och missbruk på grund av minskade placeringskostnader.
Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet totalt redovisar ett underskott om 1,0 mnkr. Avvikelsen beror på 2,0
mnkr i extrasatsningar i form av underhållsåtgärder som förstärker hållbarheten i parkerna
samt trygghetshöjande åtgärder genom gallring och röjning av vegetation. I samband med
tertialrapport 1 och 2 beviljades nämnden även extra medel för särskilda insatser om totalt 3,2
mnkr för kostnader kring arbete med utsatta EU-medborgare i samband med avvisningar.
Tilldelade medel för avskrivningar och internränta visar ett överskott om 1,0 mnkr.
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Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 7,1 mnkr. Efter beaktande av enheternas
fonder visar verksamhetsområdet ett överskott om 3,9 mnkr. Nämndens budget justerades
felaktigt av Kommunstyrelsen i december 2016 med 4,3 mnkr då man tog bort intäktskravet
på Hörselförskolan. Detta har medfört att verksamhetsområdets utfall ökat med 4,3 mnkr och
är den största förklaringen till avvikelsen i bokslutet. De sex förskoleområdena visar
sammantaget på ett överskott om 0,1 mnkr vilket är något bättre än prognostiserat.

Det genomsnittliga antalet inskrivna barn/månad har minskat med 76 jämfört med 2015.
Orsaken till minskningen är bland annat stängningen av förskolan Skogsmarken augusti 2016.
Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett överskott om 27,7 mnkr före resultatöverföringar. Efter
enheternas resultatöverföring redovisar verksamhetsområdet ett överskott om 26,4 mnkr.
Överskottet beror på ett minskat behov inom samtliga insatstyper. Behoven har minskat
succesivt under året, se prestationsbilaga. Största minskningen är beställda insatser inom
hemtjänst. Den kommunala hemtjänstutföraren och Serafens vård- och omsorgsboende
redovisar underskott. Åtgärdsplaner finns för bägge enheterna.
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Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet visar ett underskott på 8,3 mnkr före fond. Efter beaktande av
enheternas fonder visar verksamhetsområdet ett underskott om 7,4 mnkr. Underskottet beror
till stor del på skillnaden mellan nivåersättning från staden och den faktiska kostnaden för köp
av platser i boende hos privata utförare utanför LOV (Lagen om valfrihetssystem). Under året
har ytterligare placeringar gjorts utanför LOV då det är svårt att hitta nya platser. Nämndens
kostnader för bl.a. ledsagarservice, hemtjänst och personlig assistans täcks inte fullt ut av det
fasta anslaget. Kostnaderna för personlig assistans har minskat med 2,7 mnkr jämfört med år
2015. Förvaltningen fortsätter att arbeta med underskottet enligt en framtagen åtgärdsplan.
Planen omfattar en översyn av samtliga insatser och omprövningar sker där så är möjligt.
Dock har vakanta tjänster hos beställaren medfört att arbetet med att minska underskottet inte
kunnat prioriteras som planerats. Det har under året varit svårt att rekrytera
biståndshandläggare till beställarenheten, men glädjande är att enheten nu snart är fulltalig.
Fritid och kultur

Verksamhetsområdet visar ett överskott om 1,8 mnkr. Avvikelsen beror på vakanta tjänster
samt ökade fondmedel för kollo. Under sommarmånaderna åkte 254 barn på kollo. Alla barn
som ansökte om plats har fått ett erbjudande.
Arbetsmarknadsåtgärder

Utfallet för verksamhetsområdet visar på ett överskott om 0,2 mnkr.
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Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 4,4 mnkr. Överskottet beror på minskat antal
bidragshushåll samt minskade handläggningskostnader.

Särskilda satsningar
Inga särskilda satsningar redovisas.

Resultatenheter
Resultatenheterna hade en ingående fond på 18,6 mnkr från 2015. Totalt sett redovisar
resultatenheterna ett överskott om 3,8 mnkr för året. Utgående fond för resultatenheterna blir
således 22,4 mnkr.
Resultatenheten Fredhäll och Kristinebergs förskoleområde redovisade ett ekonomiskt
negativt resultat 2015 om 0,2 mnkr. För år 2016 redovisar enheten ett underskott om 2,5
mnkr. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska enheten upplösas som resultatenhet
per den 2016-12-31 eftersom enheten redovisar ett negativ resultat två år i rad. Enhetens
kvarvarande underskott om 2,7 mnkr har belastat 2016 års resultat.
Enheten Gruppbostäder 1 har upplösts som intraprenad enligt nämndbeslut 2016-11-15 och
ska därmed avslutas som resultatenhet.
Enheten för personlig assistans redovisar ett underskott om 1,1 mnkr. Verksamheten har idag
en stor övertalighet till följd av att brukare har avlidit. I nuläget är övertaligheten inte löst
varpå enheten prognostiserar ett underskott även för 2017. På grund av det ekonomiska läget
för enheten föreslår förvaltningen att även denna enhet upplöses som resultatenhet per 201612-31.
Resultatenheternas dispositioner redovisas i blankettbilaga.
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Investeringar

Totalt sett för investeringsbudgeten har nämnden beviljats 22,6 mnkr. Dock visar budgeten ett
överskott om 3,8 mnkr då några projekt fortgår in i 2017. Förvaltningen föreslår att 2,0 mnkr
av dessa medel begärs ombudgeteras till år 2017.
Parkmiljö

Investeringsmedlen inom parkmiljö uppgår totalt till 19,5 mnkr och fördelas enligt ovan.
Stadsdelsnämnden har i budget 2016 tilldelats 6,6 mnkr för investeringar i parker och
grönområden. Från 2015 har 0,6 mnkr ombudgeterats till 2016 avseende tillgänglighetsprojekt
som hade försenats under 2015.
I samband med verksamhetsplan 2016 beviljades stadsdelsnämnden investeringsmedel från
centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 5,5 mnkr för
tillgänglighetsanpassningar.
Stadsdelsnämnden har beviljats reinvesteringsmedel om 3,5 mnkr, för angelägna åtgärder med
syfte att förlänga parkanläggingarnas livslängd
I samband med tertialrapport 1 beviljades nämnden budgetjustering om 2,7 mnkr för
ytterligare tillgänglighetsinvesteringar, 0,4 mnkr för klimatinvesteringar och 0,2 mnkr för
oförutsedda investeringar vid Hornsbergs strand.
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Övriga investeringar

Stadsdelsnämnden har under året beviljats 1,1 mnkr för klimatinvesteringar i övriga
verksamheter. Samtliga planerade åtgärder har fullföljts.
För inventarier och maskiner har 1,8 mnkr förbrukats under 2016.

Försäljningar av anläggningstillgångar
Inga försäljningar av anläggningstillgångar redovisas.

Betydande projekt som inte är investeringar
Inga betydande projekt som inte är investeringar redovisas.

Ombudgeteringar
Stadsmiljö

De flesta investeringsprojekt följer budget med mindre omfördelningar mellan projekten.
Entreprenören har dock inte haft tillräckliga resurser för att hinna med att under året utföra
alla åtgärder som planerat. Stadsdelsnämnden ansöker därför om ombudgetering av del av de
överskjutande medlen, 2,0 mnkr av totalt överskjutande 3,6 mnkr.
Ansökan om ombudgetering omfattar 0,4 mnkr för reinvesteringsåtgärder Rålambshovsparken
så att projektet kan genomföras i enlighet med det program som nämnden har beslutat om,
som bland annat omfattar förstärkning av parkens hållbarhet och ekosystemtjänster. Medlen
avser reinvesteringar om 0,3 mnkr och tillgänglighetsmedel om 0,1 mnkr.
För Spårvägsparken ansöks om ombudgetering av 0,2 mnkr. Planerade markarbeten i parkens
syd-östra entré har inte kunnat genomföras då vintern kom tidigt. Medlen avser centrala
investeringsmedel.
För Norr Mälarstrand och Stadshagen ansöks om ombudgetering av 0,2 respektive 0,3 mnkr.
Åtgärderna avser påbörjade med ej slutförda vegetationsåtgärder. Medlen avser nycklade
investeringsmedel.
För plats under Tranebergsbron och i Fredhällsparken ansöks om ombudgetering av 0,2 mnkr
respektive 0,1 mnkr för att entreprenören ska slutföra projekten enligt anmärkningar i
slutbesiktningarna. Medlen avser tillgänglighetsmedel.
För utredning och markundersökning längs delar av Kungsholms strand ansöks om
ombudgetering med 0,2 mnkr för att slutföra påbörjad utredning och markundersökning av
möjligheten att bredda gångvägen. Medlen avser tillgänglighet.
För övriga påbörjade men ej slutförda tillgänglighetsprojekt ansöks om 0,4 mnkr, (0,05 mnkr
till parksoffor, 0,05 mnkr gångvägar Luxparken, 0,1 mnkr Stadshagen och 0,2 mnkr Norr
Mälarstrand gårdar.)

Medel för lokaländamål
Nämnden söker inga medel för lokaländamål.
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Analys av balansräkning

Endast större avvikelser kommenteras.
Tillgångar

De totala tillgångarna har i jämförelse med föregående år ökat med 183,1 mnkr.
Anläggningstillgångar har ökat med 7,7 mnkr. Ökningen beror främst på fler avslutade
investeringsprojekt inom stadsmiljö. Omsättningstillgångarna har ökat med 175,4 mnkr.
Under 2016 har Kungsholmens stadsdelsförvaltning övertagit handläggningen av
ensamkommande flyktingbarn för stadsdelarna Norrmalm och Östermalm vilket medför en
tredubbling av fordran mot Migrationsverket.
Skulder

Kortfristiga skulder har ökat med 30,3 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen beror
främst på fler placeringskostnader inom den gemensamma enheten för ensamkommande för
stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Enligt stadsdelens balansräkning visar
eget kapital endast skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Övrigt
Prognoser under året

Tabellen nedan visar beräkningen av nämndens budget och det ekonomiska utfallet under
året. Beräkningarna visar årets resultat, det vill säga före resultatenheternas fondöverföringar.

Nämndens avvikelse mot budget har ökat under året. Förändringarna beror bland annat på att
behovet av insatser inom äldreomsorgen och försörjningsstöd succesivt minskat under året
vilket har varit svårt att förutse i ett tidigt skede. Vidare har nämnden fått tilldelade medel för
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ensamkommande flyktingbarn vilket inte var känt tidigt på året. Nämndens budget justerades
felaktigt med 4,3 mnkr för Hörselförskolan vilket också påverkar denna jämförelse av
prognosen under året.
Den stora förändringen av prognosen på kostnads- och intäktssidan i tertialrapport 1 jämfört
med bokslutet beror på att nämnden från och med april 2016 har tagit över handläggningen av
ensamkommande flyktingbarn för stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm. Dock har
denna verksamhet nettomässigt inte belastat förvaltningens ekonomi.

Synpunkter och klagomål
Se bilaga 10.

Övrigt
Uppföljning av MU-avtalet

MU-avtalet (medverkan vid utställningar) är ett statligt ramavtal som reglerar konstnärers
ersättning vid utställningar. Nämnden har inte arrangerat några konstutställningar under året
och har därför inte haft anledning att tillämpa avtalet.
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