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Sammanfattande analys
Stadsdelsnämndens verksamheter bidrar till ett sammanhållet och hållbart Stockholm.
Prognosen är att samtliga inriktningsmål kommer att uppfyllas. Måluppfyllelsen samt en
kortfattad redovisning av den verksamhet som bedrivits under året beskrivs under respektive
mål för verksamhetsområdet. För indikatorer som inte uppfylls helt lämnas en kommentar
under respektive indikator eller i text.
Ett Stockholm som håller samman
Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål bland annat genom att barn inom
Kungsholmens stadsdelsområde har goda och jämlika uppväxtvillkor.
Barnomsorgsgarantin har hittills under året uppnåtts och prognosen för året visar också att
garantin kommer att uppnås. Resultaten från förskoleundersökningen (brukarundersökning)
har förbättrats.
Barn, unga och vuxna som har kontakt med socialtjänsten får sina grundläggande behov
tillgodosedda. Projektet Social lots, med målet att arbeta med de flickor och pojkar där det
identifierats försvårande omständigheter som står i vägen för integration, har utvecklats under
tertialet.
Stadsdelsförvaltningens arbete bidrar till att Stockholm är en stad med levande och trygga
stadsdelar. Förvaltningen arbetar med trygghetshöjande insatser i Stadshagen.
Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att alla har en trygg ålderdom och får en
äldreomsorg av god kvalitet. Prognosen är att nämndmålet Äldre har inflytande över sin
tillvaro delvis kommer att uppfyllas för året. Fortsatt arbete med att öka brukarnas delaktighet
och inflytande är viktigt. Sedan föregående tertial har nutritionsstatusen förbättrats inom
särskilda boendeformer. Tre äldrekuratorer är anställda.
Ett klimatsmart Stockholm
Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om ett klimatsmart Stockholm bland
annat genom energieffektiviseringar, miljöriktiga transporter och giftfria verksamheter.
Arbete pågår i syfte att anpassa Kungsholmens parker till klimatförändringar och åtgärder för
att bidra till en biologisk mångfald genomförs. Under tertialet har förvaltningen anställt en
miljösamordnare.
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål bland annat genom att arbeta för att
kungsholmsbor som uppbär försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Under tertialet har
antalet bidragshushåll minskat jämfört med föregående tertial.
Nämnden prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr.
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Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att staden är en bra arbetsgivare med goda
arbetsvillkor. Indikatorerna för sjukfrånvaro uppfylls delvis och prognosen för året är att
förvaltningen inte når årsmålen. Förvaltningen arbetar systematiskt med att på olika sätt
förbättra arbetsmiljön och att minska sjukfrånvaron.
Arbetet med att barn och ungas rättigheter och behov tas till vara och att deras inflytande
stärks fortgår. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn
beaktas vad som är bäst för det enskilda barnet.
Förvaltningen utvecklar arbetet mot våld i nära relationer och för jämställdhet. Under tertialet
har de enheter som tidigare saknat mål tagit fram enhetsmål som bidrar till
kommunfullmäktiges mål om att ingen behöver vara rädd för våld.
En större omorganisation har genomförts på utförarverksamheterna för personer med
funktionsnedsättning för att säkerställa kvaliteten.
Invånare är fortsatt aktiva och antalet medborgarförslag har ökat.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Till inriktningsmålet
hör sju mål för nämndens verksamheter. Samtliga bedöms uppfyllas under året. Två av fjorton
nämndmål prognostiseras som delvis uppfyllt. Dessa gäller förskolan och äldreomsorgen.
Måluppfyllelse, analys och en kortfattad redovisning av den verksamhet som bedrivits
beskrivs under respektive mål för verksamhetsområdet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmålen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.
Prognosen för året är att nämndmålen till stor del uppnås och att stadsdelsförvaltningens
arbete bidrar till att barnen inom Kungsholmens stadsdelsområde får goda och jämlika
uppväxtvillkor.
Barnomsorgsgarantin har hittills under året uppnåtts och prognosen för året visar också att
garantin kommer att uppnås. Arbetet med att rekrytera utbildad personal är ständigt
pågående. Ett förskoleområde är i stort behov av att öka andelen förskollärare. Totalt sett nås
inte årsmålet för andelen förskollärare under tertial två.
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Det påbörjade arbetet med att tydliggöra strukturer, strategier och rutiner fortsätter.
Seminarier och arbetsmöten med förskolornas ledningsgrupper pågår. Syftet är att höja den
pedagogiska kvaliteten och att uppnå likvärdig bedömning vid framtagning av resultat. En ny
tjänst som kvalitets- och utvecklingsstrateg har inrättats och arbetet med att bland annat leda
de pedagogiska utvecklingsledarna påbörjas under hösten.
Sammantaget har Kungsholmens förskolor uppfyllt målet om normer och värden samt barns
inflytande. Två förskoleområden når inte den aktuella indikatorns årsmål. Det beror bland
annat på att kommunikationen med vårdnadshavarna behöver utvecklas. Genomgående har
förskolorna arbetat med projekt på temat hållbar utveckling.
Årsprognosen för förskolornas kvalitetsindikator, pedagogernas självskattning, visar på
successivt förbättrat värde. Det finns dock en stor variation mellan olika förskolor och arbetet
fortsätter. Samtidigt uppnås de indikatorer som är kopplade till förskoleundersökningen
(brukarundersökning). Under hösten fortsätter arbetet med de pedagogiska nätverken och
utveckling av de pedagogiska miljöerna.
Övergången till skolan har genomförts utifrån den samverkansöverenskommelse (reviderad
under våren) som finns mellan förskolor och skolor på Kungsholmen. Två förskoleområden
har erbjudit särskilda aktiviteter för blivande skolbarn.
Organisationen för barn i behov av särskilt stöd har förändrats. Förskoleverksamheten har nu
fyra specialpedagoger knutna till förskolorna. Organisationen och beslut för fördelning av
resursmedel för barn i behov av särskilt stöd har flyttats till förskolans ledningsgrupp.
En IT-strategi har tagits fram för perioden 2017-2022 och under hösten kommer arbetet med
att implementera ett antal delmål pågå och en utbildningsplan tas fram. I
förskoleundersökningen ligger hälften av all förskoleområden över stadens snitt gällande
frågorna som handlar om digitalisering.
Indikator
Andel barn som
lever i familjer som
har ekonomiskt
bistånd

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

0,5 %

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

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

0,6 %

0,5 %

0,6 %

3,1 %

Tertial
2 2017

100 %

tas fram
av
nämnd
en

2017

41 %

41 %

Tertial
2 2017

1%

2%

Öka

2017

83 %

87 %

87 %

2017

100 %

37,4 %

2%

39 %

37,7 %

38 %

Period

Analys
Andelen förskollärare har ökat jämfört med resultatet från tertialrapport 1.
Andel förskollärare
som genomgått
kompetensutvecklin
g inom
genuspedagogik/nor
mkritik
Andel nöjda
föräldrar

85 %
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Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Analys
Andelen nöjda föräldrar har ökat från 83 % till 85 %. Resultatet når inte KF:s årsmål. Eftersom även stadens genomsnitt ökat
når Kungsholmen heller inte upp till stadens snitt. Förskolorna utvecklar informationen och kommunikationen till
vårdnadshavarna som ett sätt att höja resultatet.
Antal barn per grupp

14
barn/avd.

14,8
barn/avd.

15 st

16

16

Tertial
2 2017

Antal förskolebarn
per anställd
(årsarbetare)

5,3 st

5,3 st

4,9 st

4,9

4,9

Tertial
2 2017

90 %

90 %

2017

3,8

3,8

2017

80 %

80 %

2017

Analys
Antalet barn per pedagog når inte årsmålet men har ökat jämfört med tertialrapport 1.
Inskrivningsgraden i
förskoleverksamhete
n

94,9 %

Kvalitetsindikatorn
- Självvärdering
utifrån
läroplansuppdraget
Svarsfrekvens på
förskoleundersöknin
gen

3,3

74 %

Analys
Indikatorn är ny och har ett årsmål på 80 %. Genomsnittet för stadens kommunala förskolor är 69 %. Kungsholmens
genomsnitt är 74 % vilket är en ökning från föregående års 71 %. I förhållande till övriga stadsdelsnämnder har
Kungsholmen den fjärde bästa svarsfrekvensen. Arbetet med att öka svarsfrekvensen fortsätter.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande riktlinjer för
förskoleplaneringen, med prioritering på nybyggnadsområden.
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska bistå
kommunstyrelsen i detta arbete.

2017-01-01

2017-12-31

Stadsdelsnämnderna ska, i samarbete med utbildningsnämnden
utveckla verksamhetsformer för att få fler barn i socioekonomiskt
utsatta områden att gå i förskolan

2017-01-01

2017-12-31

Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta
fram centrala riktlinjer för barnsäkerhet i stadens
förskoleverksamhet

2017-01-01

2017-12-31

Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
utreda hur konceptet med introduktionsförskolor kan utvecklas och
spridas till fler områden.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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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 råder där alla på förskolan visar hjälpsamhet mot varandra
och har förmåga att dela med sig. Barnen tar ansvar och visar omsorg om sin närmaste
omgivning.
Indikator
Andel
vårdnadshavare
som är nöjda med
läroplansområdet
normer och värden
samt barns möjlighet
till inflytande

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

90 %

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

90 %

Årsmål

KF:s
årsmål

90 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utbildning gällande kränkande behandling i syfte att säkra
processen

2017-01-01

2017-12-31

Period
2017

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

Alla barn ges möjligheter till utveckling och lärande på lika villkor 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.
Indikator
Andel
vårdnadshavare
som anser att
barnens utveckling
och lärande
uppmuntras

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

81 %

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

78 %

80 %

2017

Förskolepersonalen
s bedömning av
arbetet med den
matematiska
utvecklingen

3,2

3,8

2017

Förskolepersonalen
s bedömning av
arbetet med den
skapande
verksamheten

3,3

3,8

2017

Förskolepersonalen
s bedömning av
arbetet med den
språkliga
utvecklingen

3,2

3,8

2017

Förskolepersonalen
s bedömning av
arbetet med
naturvetenskap

3,5

3,8

2017

Förskolepersonalen
s bedömning av den
pedagogiska miljön

3,4

3,8

2017

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolepersonalens bedömarkompetens kvalitetssäkras i syfte att
säkerställa likvärdigheten

2017-01-01

2017-12-31

Förskolorna organiseras så att alla barn lär, leker och utvecklas på
lika villkor

2017-01-01

2017-12-31

Skapa digitala förutsättningar som stöd för barns lärande

2017-01-01

2017-12-31

Tydliggöra det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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Nämndmål:
1.1.3 Barnen är väl förberedda inför övergången till förskoleklass
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen får ett avslut och en avrundning av sin förskoletid där både barn och vårdnadshavare
ges tillfälle att se det lärande och den utveckling som skett. Barnen besöker förskoleklassen
under vårterminen. Avslutningssamtal med barnets vårdnadshavare genomförs där man även
lämnar över barnens pedagogiska dokumentation.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

De två nämndmålen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.
Prognosen för året är att nämndmålen uppnås och att de insatser som utförs leder till jämlika
livschanser.
Barn och unga som har kontakt med socialtjänsten får sina grundläggande behov
tillgodosedda. De barn och ungdomar som riskerar att utvecklas negativt ges stöd och länkas
vid behov vidare. Genom föräldrastödsprogram får föräldrar verktyg att stärka relationen med
sina barn. För att ge barn tidiga insatser har fältassistenterna under andra tertialet börjat ge
kontaktmannaskapsinsatser efter biståndsbeslut från familjeenheten.
Enheten för ensamkommande barn har i ett svar till JO, efter en inspektion, gjort en
redogörelse för hur arbetet på enheten utförts sedan start. I svaret beskrivs en handlingsplan
för hur enheten ska arbeta för att tillgodose ensamkommande barn och ungdomars behov.
Under tertialet har arbetet med att lägga ut alla ärenden på fast handläggare fortgått, detta
beräknas vara klart under årets tredje tertial.
Förvaltningen har beviljats projektmedel för en social lots under perioden 2017-2018, målet är
att arbeta med de flickor och pojkar där det identifierats försvårande omständigheter som står
i vägen för integration och en fungerande tillvaro. Hittills har tre flickor och sex pojkar
erhållit insatsen.
Indikator
Andel barn och
ungdomar som varit
aktuella för insatser

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

87,2 %

82,8 %

89,5 %

95,9 %

90 %

90 %

84 %

Period
Tertial
2 2017
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Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

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)
Analys
Andelen flickor som inte är återaktualiserade är större än andelen pojkar. Anledningen till att pojkar i större utsträckning är
återkommande på familjeenheten ska analyseras i syfte att hitta arbetssätt som säkerställer att flickor och pojkar ges samma
möjligheter. Dock är underlaget mycket litet, totalt 47 barn, 29 pojkar och 19 flickor, vilket är svårt att dra några generella
slutsatser kring. Under årets första tertial var skillnaden mindre, 93,3% pojkar och 95% flickor.
Andel enskilda som
har fått stöd i
enlighet med sitt
beslut inom
socialpsykiatrin

96,09 %

Andel enskilda som
klarar mer på egen
hand inom
socialpsykiatrin
Andel insats/insatser
avslutade enligt plan
inom vuxna
missbruk

66,7 %

63,2 %

72,7 %

35,7 %

60 %

85 %

tas fram
av
nämnd
en

2017

25 %

Faststäl
ls av
nämnd
en

2017

35 %

35 %

Tertial
2 2017

Analys
Indikatorn synliggör en skillnad mellan kvinnor och män vad gäller andel avslutade insatser enligt plan inom missbruk. Män
avbryter sina insatser i förtid i större utsträckning medan kvinnor avslutar dem enligt plan. Orsakerna till detta kommer att
analyseras i syfte att hitta arbetssätt som säkerställer att kvinnor och män ges samma möjligheter till de insatser som
erbjuds.
Andel personer med
insatser inom
socialpsykiatrin som
är nöjda med hur
utredningen av
deras behov av stöd
genomfördes

73 %

Andel ungdomar
som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder alkohol

80 %

80 %

2017

59 %

tas fram
av
nämnd
en

2017

95 %

tas fram
av
nämnd
en

2017

90 %

tas fram
av
nämnd
en

2017

Analys
Indikatorn bygger på Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år, dock ej 2017
Andel ungdomar
som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder narkotika
Analys
Indikatorn bygger på Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år, dock ej 2017
Andel ungdomar
som i
stockholmsenkäten

stockholm.se
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Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

20 %

25 %

2017

tas fram
av
nämnd
en

2017

uppger att de inte
använder tobak
Analys
Indikatorn bygger på Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år, dock ej 2017
Andelen
försökslägenheter
som övergått till eget
kontrakt relaterat till
totala antalet
försökslägenheter i
nämnden

36 %

Antal hemlösa

70 st

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och
utbildningsnämnden säkerställa att barn i skolåldern som bor på
skyddat boende erbjuds skolundervisning inom en vecka samt att
yngre barn snarast erbjuds undervisning i förskoleklass, förskola
eller annan pedagogisk verksamhet.

2017-01-01

2017-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med
hembesöksprogram tillsammans med barn- och mödravården och
förskolan.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

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

Barn och ungdomar får sina grundläggande behov tillgodosedda. Resurser och möjligheter att
påverka sin livssituation finns och är jämlikt fördelade oavsett ålder, kön och etnicitet. Barn
och ungdomar i riskzon upptäcks tidigt. Barn och ungdomar är delaktiga i
utredningsprocessen samt i planering av insatser.
Indikator
Andel
förhandsbedömning
ar gällande barn
gjorda inom 14
dagar

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

88,1 %

Årsmål

KF:s
årsmål

100 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Revidera och implementera lokala samverkansrutiner mellan
Familjeenheten och Vuxenenheten

2017-01-01

2017-12-31

Period
2017

Avvikelse

stockholm.se
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Tjänsteutlåtande
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Nämndmål:
1.2.2 Vuxna lever ett självständigt liv utifrån jämlika förutsättningar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Den enskilde får stöd att hantera sin livssituation och leva ett självständigt liv på jämlika
villkor. Förebyggande insatser ger stöd till ett varaktigt boende och motverkar hemlöshet.
Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

Andel brukare som
upplever att
personalen frågar på
vilket sätt stödet ska
utformas
(sysselsättning
socialpsykiatri)

83 %

90

90

2017

Andel personer som
genomgår eller har
genomgått en
sammanhållen
vårdkedja

84 %

80 %

2017

Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Fokusgrupp för att tillvarata socialpsykiatrins klienters synpunkter

2017-01-01

2017-12-31

Period

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmålen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Prognosen för året är att
nämndmålen uppnås och att stadsdelsförvaltningens arbete bidrar till att Stockholm är en stad
med levande och trygga stadsdelar.
Ny belysning har installerats längs med gångvägen från Adlerbethsgatan fram till
Fredhällsbadet för att öka tryggheten. Trygghetshöjande åtgärder i Stadshagen pågår genom
bland annat utökad renhållning. Under sommaren har flera insatser genomförts tillsammans
med polisen i Sankt Göransparken och Stadshagen. Entreprenören har, flera gånger,
rapporterat om att parkarbetarna i området blivit hotfullt bemötta när de försökt utföra sitt
ordinarie arbete med parkskötseln. Efter detta har entreprenören vidtagit ett antal åtgärder.
Ingen renhållning/uppstädning utförs när EU-migranter är närvarande eller finns i närområdet
och entreprenören närvarar inte när Polis avhyser t.ex. bosättare, EU-migranter, uteliggare,
utan väntar med städning tills folk lämnat platsen. All renhållning i övrigt utförs av minst två
personer och renhållning vid riskfyllda tider på dygnet undviks. Underentreprenören Nikab,
stockholm.se
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som utför städning efter bosättare, har dessutom numera personlarm. En trygghetsvandring i
Hornsbergs strand har genomförts av Polisen och trafikkontoret. Den resulterade dock inte i
några åtgärder på parkmark.
Befolkning och antalet besökare på Kungsholmen har ökat under perioden och detta innebär
större skräpmängder i våra offentliga rum. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att
analysera var det behövs fler eller nya papperskorgar, baserat på egna inspektioner och
entreprenörens synpunkter samt hur staden utvecklas. I tertial 1 beviljades
klimatinvesteringsmedel för utökad satsning på komprimerande och solcellsdrivna
skräpkorgar. 17 nya korgar har nu köpts in och kommer att placeras ut i Kronobergsparken,
vid parkleken i Rålambshovsparken samt vid Smedsuddsbadet.
Översyn av snö- och vinterunderhållet i parkerna pågår utifrån inkomna synpunkter och
önskemål.
Parkupprustningen i Rålambshovsparken, i syfte att öka parkens rekreationsvärden och stärka
ekosystemtjänsterna, pågår enligt plan. Under hösten planeras för nyplantering av träd i de
sydöstra delarna av parken.
Säkerhetsarbetet utvecklas för att ta tillvara erfarenheter och stödja nämndens verksamheter.
Inom ramen för årets risk- och sårbarhetsanalys genomfördes en gemensam workshop med
stadsdelsförvaltningarna i innerstaden med sakkunniga från verksamheterna. För att kunna
upprätthålla verksamheten och erbjuda stöd vid oönskade händelser har
stadsdelsförvaltningen en krisorganisation med instruktioner för berörda funktioner.
Krisplaner uppdateras kontinuerligt i syfte att utveckla och upprätthålla en god beredskap.
Sopstrejken visade att det finns en god förmåga hos nämndens verksamheter att klara sina
åtaganden även i ansträngda situationer.
Hittills i år har 222 rapporteringar gjorts i incidentrapporteringssystemet.
Förskoleavdelningen har rapporterat 99 händelser, socialtjänstavdelningen 65,
äldreomsorgsavdelningen 43, och 13 händelser har rapporterats in under kategorin övrigt.
Staden införde från årsskiftet ett nytt rapporteringssystem som ska underlätta rapportering och
uppföljning. För stadsdelsförvaltningen som helhet har antalet anmälningar ökat.
Riskrapportering

Antal

Riskobservation

28

Tillbud

88

Olycksfall

61

Egendom och säkerhet

18

Miljö

22

Färdolycksfall

5

Totalsumma

222

Den lokala handlingsplanen för arbetet mot våldsbejakande extremism har uppdaterats. Se
bilaga 4 till tertialrapporten.
På Pilträdets servicehus och Serafens vård- och omsorgsboende har integrationsprojektet ITguide avslutats. Projektet är väl genomfört. Nyanlända ungdomar fick, i mötet med de äldre,
möjlighet att öva sin svenska och lära sig mer om den svenska kulturen samtidigt som de
äldre ökade sin IT-kompetens.
stockholm.se
08-50808000

Tjänsteutlåtande
Sid 15 (59)

Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

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

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

100 %

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100 %

100 %

2017

80 %

75 %

2017

69 %

69 %

2017

69 %

69 %

2017

Analys
De åtgärder som har tagits fram i risk- och sårbarhetsanalysen bedöms vara genomförda före årsskiftet.
Andelen som
upplever trygghet i
den stadsdel där
man bor

80 %

Stockholmarnas
nöjdhet med rent
och städat
Stockholmarnas
nöjdhet med skötsel
av park och
grönområden

66 %

Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen är en levande stadsdel där boende och besökare är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert att bo och vistas i. Trygghetshöjande
insatser genomförs i samverkan med polis och andra aktörer. Förvaltningen har en god
beredskap vid eventuella oväntade händelser. Genom integrationsskapande aktiviteter
möjliggörs möten mellan kulturer och mellan ytterstad och innerstad.
Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Andel av
befolkningen som
känner sig trygga
när de går hem på
kvällen i den
stadsdel där de bor.
Andelen barn och
ungdomar som
upplever trygghet i
Kungsholmens
parker

Årsmål

KF:s
årsmål

80

82

Period
2017

2018

Analys
Indikatorn bygger på Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år, dock ej 2017.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ett IT-projekt ska starta tillsammans med Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd i syfte att öka kunskapen hos de äldre med

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

stockholm.se
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra trygghetshöjande insatser i Stadshagen

2017-01-01

2017-12-31

Implementera samarbetsavtalet med polisen med det övergripande
målet att öka tryggheten och minska brottsligheten i stadsdelen.

2017-01-01

2017-12-31

Installera ny belysning längs med gångvägen mellan
Adlerbethsgatan och Fredhällsbadet i samarbete med
Trafikkontoret

2017-01-01

2017-12-31

Medarbetare i Kungsholmen och Rinkeby-Kista ska bjudas in till en
gemensam work shop för att samtal om hur förvaltningarna kan
hitta samarbetsmöjligheter som skapar fler möten mellan invånare.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

intresse för datorer och att ge nyanlända ungdomar möjlighet att
öva på svenska och lära sig mer om den svenska kulturen.

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

Skötsel, underhåll och investeringar i parker och grönområden gör att de upplevs som vackra,
välskötta och välkomnande för alla.
Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel invånare i
stadsdelen som
anser att det finns
goda möjligheter till
aktiviteter i parker
och naturområden

77 %

2017

Andel invånare i
stadsdelen som
anser att det finns
goda möjligheter till
pick-nick, lugn och
ro i parker och
grönområden

84 %

2017

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2017-12-31

Ta fram slyröjningsplaner för stadsdelsområdets parker och
naturområden

2017-01-01

2017-12-31

Utöver sedvanliga kontroller även genomföra fyra parkinspektioner
under året med parkdriftentreprenören för att skapa en samsyn
kring kvalitén på parkskötseln

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmålet bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Förvaltningen bevakar
fortlöpande möjligheterna att inrätta bostäder med särskild service i samråd med
exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Den första september
blir en servicebostad med åtta lägenheter inflyttningsklar.
Arbete pågår tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att lösa
behovet av förskoleplatser på Stora Essingen.
Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

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

8

0

8

tas fram
av
nämnd
en

2017

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

0

8

0

tas fram
av
nämnd
en

2017

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

Nya bostäder byggs på Kungsholmen och invånarna har 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 finns förskolor och äldreboenden i
tillräcklig omfattning. Befintliga lokaler är i gott skick.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Fritidsgården Kuggen som drivs av förvaltningen flyttade i maj 2017 in i nya permanenta
lokaler. Under hösten kommer Män för jämställdhet att hålla en utbildning för fritidspersonal
om jämställt arbete på fritidsgården. Barnen och ungdomarna ska själva i högre utsträckningar
vara med och välja aktiviteter på fritidsgården.
I maj startade den efterlängtade upprustningen av Spårvägsparken i Fredhäll, och byggnation
väntas pågå året ut. Utredning av kostnader och konsekvenser av att anlägga en konstfrusen
isbana pågår och arbetet med att ta fram en vinterplan för Kungsholmens parker har startat.
I Rålambshovsparken planeras en utvidgning av det befintliga utegymmet med inriktning mot
streetpole och akrobatik. Genomförandet planeras till hösten.
Upprustning av lekplatsen vid Kungsholms hamnplan färdigställdes under juni.
Indikator
Andelen ungdomar
(10-17 år) som
upplever att de har
tillgång till
meningsfulla idrottsoch fritidsaktiviteter

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

70,12 %

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

78 %

78 %

2017

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
fördela demokratistöd till organisationer som arbetar med lokalt
demokratiarbete (1.5)

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

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

Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som
möjliggör ett jämställt nyttjande.
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Indikator
Andel
parkupprustningar
som bidrar till målet
om en mångfald av
fritidsaktiviteter som
möjliggör ett
jämställt nyttjande

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

100

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

100

100

100

2017

10

2017

80 %

2017

Antal anläggningar
för vinteraktiviteter i
parkerna exempelvis
pulkabacke,
slängkälke, skidspår
och isbana
Medborgarna i
stadsdelen tycker att
det finns goda
möjligheter till
spontanidrott i
Stockholm

76 %

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ta fram en plan för hur parkerna kan bli mer levande på vintern

2017-01-01

2017-12-31

Period

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls under året och därmed bidrar till att uppfylla
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.
Förvaltningen arbetar med riktade projekt såsom att stötta föreningslivet samt att uppmuntra
till mer offentlig konst i stadsdelen, att stötta och inspirera förvaltningens egna verksamheter
till kulturaktiviteter. Kungsholmens nationaldagsfirande i Rålambshovsparken och på
Smedsuddsbadet anordnades under juni 2017 med många kulturella aktiviteter öppna för
allmänheten.
Under hösten 2016 utreddes förutsättningarna för bildandet av ett föreningsråd och under
våren har möten för att göra detta verkligt genomförts. I samband med detta har även
Kulturförvaltningen deltagit för att ge råd och stöd för hur kulturstöd kan sökas till att hitta en
föreningslokal på Kungsholmen. I augusti hölls det första årsmötet för det nyskapade
föreningsrådet.
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Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

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

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

73 %

73 %

2017

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

Inom nämndens verksamheter finns möjlighet till eget skapande och möjlighet att ta del av
kultur i olika former. Kulturombuden ger inspiration och sprider goda exempel mellan
verksamheterna. Nämnden verkar för att kulturen tillgängliggörs för alla inom
stadsdelsområdet oavsett kön, ålder eller funktionsnedsättning.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Fortsätta att inventera möjliga föreningslokaler

2017-01-01

2017-12-31

Utveckla innehållet och riktningen för kultursekreterartjänsten

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att alla har en trygg ålderdom och får en
äldreomsorg av god kvalitet.
Äldreomsorgen fortsätter att säkerställa en god äldreomsorg genom en systematisk och bred
kvalitetsuppföljning på såväl individ- som avtalsnivå. Hittills har avtalsuppföljningen inom
både hemtjänst och särskilt boende visat att utförarna generellt har ett mer systematiskt
kvalitetsarbete än tidigare. Dock behöver utförarna inom särskilda boendeformer kontinuerligt
genomföra risk- och funktionsbedömningar samt riskbedömningar avseende kontinens för att
nå nämndens mål.
Dietist finns tillgänglig en dag i veckan på respektive servicehus och på Serafens vård- och
omsorgsboende. Sedan föregående tertial har nutritionsstatusen förbättrats; andelen
undernärda/risk för undernäring har minskat och andelen med normal nutritionsstatus har
ökat. Minst 80 % av de boende med risk för undernäring eller konstaterad undernäring har en
bedömning och en hälsoplan.
Upphandling av kost till Serafen och Gläntan är genomförd. Sodexo uppfyllde samtliga krav i
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upphandlingen och fick fortsatt förtroende att leverera mat. Då leverantören tidigare inte
levererade enligt avtal och brister fanns i matens kvalitet är det viktigt att även
fortsättningsvis ha en kontinuerlig uppföljning och dialog med leverantören vilket regleras i
avtalet. I avtalet regleras också hur brukarnas synpunkter ska tas tillvara.
Tre äldrekuratorer började på beställarenheten i mitten av augusti. Äldrekuratorerna kommer
att arbeta utifrån ett socialt perspektiv. De ska informera om äldreomsorgen, länka och lotsa
till andra vårdgivare och myndigheter med syfte att minska oro. Äldrekuratorerna kommer
även att arbeta med uppsökande verksamhet, samtalsstöd samt motivationsarbete. Arbetssätt
och resultat kommer att följas upp och redovisas i verksamhetsberättelsen.
Prognosen är att nämndmålet Äldre har inflytande över sin tillvaro delvis kommer att
uppfyllas för året. Fortsatt arbete med att öka brukarnas delaktighet och inflytande är
nödvändigt.
På Pilträdets servicehus och Serafens vård- och omsorgsboende har integrationsprojektet ITguide avslutats. Projektet är väl genomfört och deltagarna mycket nöjda. Förvaltningen har
anmält intresse att delta i det samverkansprojekt med IT-värdar som pågår i samverkan med
arbetsmarknadsförvaltningen.
Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel boende på
vård- och
omsorgsboende
som upplever att
måltiden är en
trevlig stund på
dagen

71 %

71 %

2017

Andel
omsorgstagare som
upplever att de kan
påverka hur hjälpen
utförs i
äldreomsorgen

84 %

84 %

2017

Andel personer som
får en daglig
utevistelse - vårdoch omsorgsboende

55 %

55 %

2017

Andel trygga
omsorgstagare i
äldreomsorgen

83 %

83 %

2017

Andelen nöjda
omsorgstagare
äldreomsorgen

84 %

84 %

2017

Antal personal en
hemtjänsttagare
med minst två besök
om dagen möter
under en 14dagarsperiod

10

Max 10
person
er

2017

Indikator

Prognos
helår

stockholm.se
08-50808000

Tjänsteutlåtande
Sid 22 (59)

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

En god personlig vård och omsorg förutsätter en utredning med en helhetsbedömning av den
enskildes behov. I beställningen ska tydliga mål för insatserna framgå. Den enskilde är nöjd
med utförandet av insatser inom vård- och omsorgsboende, servicehus och dagverksamhet
samt insatser från hemtjänsten. Insatserna är individuellt utformade. Omvårdnaden är
utformad med hänsyn till den enskildes egna förmågor. God vård och omsorg säkerställs
genom ett tvärprofessionellt arbetssätt och ett systematiskt kvalitetsarbete.
Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Andel beställningar
som innehåller
tydligt syfte och mål
med insatsen

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

80 %

2017

90 %

2017

Andel utförare som
har ett strukturerat
arbetssätt utifrån
ledningssystem för
systematiskt
kvalitetsarbete

70 %

2017

Särskilt boende:
andel genomförda
risk- och
funktionsbedömning
ar i vården (ADL,
nutrition och
trycksår)

85 %

2017

Särskilt boende:
andel genomförda
riskbedömningar
avseende kontinens

70 %

2017

Andel brukare som
upplever att de får
god omvårdnad

88 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Säkra kompetensutveckling kring palliativ omvårdnad i särskilt
boende

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

stockholm.se
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Tjänsteutlåtande
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Nämndmål:
1.7.2 Äldre har inflytande över sin tillvaro
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Äldreomsorgen är likvärdig och jämställd och den enskildes självbestämmande är
grundläggande. Den enskilde är delaktig i utformandet av sin genomförandeplan och har
inflytande över hur insatserna utförs. Möjligheten till egen tid med kontaktperson på vårdoch omsorgsboende säkerställs och det finns varierande aktiviteter utifrån den enskildes
önskemål och behov. Alla äldre på vård- och omsorgsboende har rätt till regelbunden
utevistelse utifrån egna önskemål.
Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Andel äldre som har
en aktuell,
individuellt utformad
genomförandeplan

Prognos
helår

Årsmål
80 %

KF:s
årsmål

Period
2017

Analys
Resultaten för hemtjänst har förbättrats jämfört med samma period föregående år, dock inte i den utsträckning som önskas.
Prognosen är att målet kommer att uppnås delvis.
Andel äldre som
upplever att de har
möjlighet att påverka
vilka veckodagar de
ska besöka
dagverksamheten

82 %

85 %

2017

Analys
Brukarundersökningen 2017 visar att resultatet har förbättrats med 4 procentenheter men når inte upp till årets mål. Resultat
för kvinnor respektive män redovisas i verksamhetsberättelsen.
Hemtjänst: andel
brukare som är
nöjda med
möjligheterna till
utevistelse

84 %

80 %

2017

Vård- och
omsorgsboende:
andel brukare som
är nöjda med
aktiviteter inom
boendet

59 %

80 %

2017

stockholm.se
08-50808000

Tjänsteutlåtande
Sid 24 (59)

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

Den enskilde är nöjd med sin måltidssituation. Maten är näringsriktig, vällagad, och om
möjligt ekologisk och den enskilde kan välja mellan flera alternativ. Inom vård- och
omsorgsboende tillgodoses nutritionsbehovet dygnet runt. Årstider och högtider
uppmärksammas. Livsmedelshanteringen är säker och hygienisk.
Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Dagverksamhet:
andel äldre som
upplever att
måltiden är en
trevlig stund på
dagen

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

90

2017

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

91 %

90 %

2017

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

63 %

75 %

2017

75 %

2017

Vård- och
omsorgsboende:
andel enheter som
har en bra
mathållning i en
trevlig måltidsmiljö

Nämndmål:
1.7.4 Äldre är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

För att säkerställa den enskildes trygghet har personalen adekvat utbildning. Den enskilde
tillförsäkras god personalkontinuitet och ett professionellt bemötande. Information är
lättillgänglig och tydlig och äldre och deras anhöriga upplever sig tillräckligt informerade.
Anhöriga är trygga med de insatser som ges. Alla vet vart de ska vända sig för att lämna
synpunkter och klagomål.

stockholm.se
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Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel äldre som
upplever att de är
informerade om vad
som ska ske, när,
hur och av vem

80 %

2017

Andel äldre som
upplever god
personalkontinuitet

70 %

2017

Andel äldre som
upplever sig nöjda
med informationen
från
biståndshandläggar
en i samband med
ansökan

80

2017

50 %

2017

Hemtjänst: andel
utbildad personal

55 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Inventera möjligheterna till digital utveckling inom särskilda
boenden

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. För att stärka
miljöarbetet har en miljösamordnare anställts under tertialet. Till inriktningsmålet hör sex mål
för verksamhetsområdet och sex nämndmål. Förvaltningen bedömer att samtliga mål kommer
att uppfyllas för året. Analys och en kortfattad redovisning beskrivs under respektive mål för
verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Uppfylls helt
Indikator
Köpt energi (GWh)

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016
2,5 GWh

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

2,5
GWh

1835
GWh

Period
2017

stockholm.se
08-50808000

Tjänsteutlåtande
Sid 26 (59)

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

Nämndens verksamheter använder energieffektiva alternativ. Elförbrukningen per
kvadratmeter i nämndens lokaler minskar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vid byte av vitvaror och glödlampor väljs energieffektiva alternativ.

2014-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Uppfylls helt
Analys

Verksamheterna minskar utsläppen av växthusgaser genom att följa förvaltningens resepolicy
och vid upphandling ställa miljökrav på entreprenörernas maskinparker. En miljörevision av
driftentreprenörens maskinpark kommer att genomföras under hösten. Vid transport och
förflyttning använder sig förvaltningens olika verksamheter av miljöbilar och elcyklar.
Nämndmål:
2.2.1 Nämndens transporter är miljöanpassade
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Vid tjänsteresor används miljöanpassade transporter. Nämndens parkentreprenör använder
den från miljösynpunkt bästa tillgängliga tekniken.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra miljörevision av driftentreprenörens maskinpark

2016-01-01

2017-12-31

Avvikelse

stockholm.se
08-50808000

Tjänsteutlåtande
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

I maj öppnade en tillfällig fjärilsträdgård i Rålambshovsparken med fokus på pollinering och
insekter. Särskilda informationstavlor har tagits fram och satts upp. Förskolor och allmänhet
har också bjudits in att gå en pedagogisk promenad i Rålambshovsparken med fokus på
insekter och ekosystem. Trädgården och promenaden är tillgängliga för allmänheten till och
med oktober.
En förstudie med fokus på befintliga dagvattennivåer, ledningssystem, avrinning och
infiltration har genomförts i Rålambshovsparken under försommaren.
Klimatinvesteringsmedel har sökts och beviljats för att kunna gå vidare med att ta fram ett
program för hantering av dagvatten och skyfall i parken. Detta arbete påbörjas under hösten.
Kungsholmens parkplan, som anger strategier för hur den gröna infrastrukturen kan stärkas,
färdigställdes under försommaren och ställs ut i en särskild paviljong i Rålambshovsparken
augusti-oktober.
Nämndmål:
2.3.1 Parker och grönområden är anpassade till klimatförutsättningarna och
bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Strategier för dagvattenhantering, skötsel som prioriterar biologisk mångfald och stadsodling
gör att parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar och bidrar till en
mångfald av ekosystemtjänster.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ansöka om medel från miljömiljarden för att anpassa
strandskoningar längs Norr Mälarstrand för att möta framtida
förhöjda vattennivåer

2017-01-01

2017-12-31

Ansöka om medel från miljömiljarden för att ta fram en
dagvattenstrategi och åtgärdsplan för Rålambshovsparken

2017-01-01

2017-12-31

Informera om och synliggöra ekosystemtjänsterna i parkerna i
samband med att Kungsholmens parkplan ställs ut

2017-01-01

2017-12-31

Sköta strandlinjen mot Kungsholmen och Essingeöarna så att både
rekreation och biologisk mångfald främjas.

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

stockholm.se
08-50808000

Tjänsteutlåtande
Sid 28 (59)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Uppfylls helt
Analys

Nämnden har fortsatt sin satsning på miljösmarta skräpkorgar och skräpkorgar med
källsorteringsmöjlighet, och har beviljats klimatinvesteringsmedel för detta. 17 nya korgar har
nu köpts in och kommer att placeras ut i Kronobergsparken, vid parkleken i
Rålambshovsparken samt vid Smedsuddsbadet. Trafikkontoret har utökat antal miljösmarta
källsorteringskärl på Hornsbergs strand och vid Klara sjö.
Nämndens verksamheter arbetar med att minska matsvinnet och öka återvinningen.
Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter är resurseffektiva
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Skräphanteringen i parkerna är effektiv och miljövänlig. Enheternas avfall och matsvinn
minskar. Insamlingen av matavfall ökar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Införande av fler miljösmarta skräpkorgar i parkerna

2017-01-01

2017-12-31

Införande av miljösmarta källsorteringskärl på fler platser i parkerna

2017-01-01

2017-12-31

Undersöka förutsättningarna att anställa en miljösamordnare

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Miljösamordnare har anställts.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Uppfylls helt
Analys

Samtliga gamla däckgungor på lekplatser inom Kungsholmens stadsdelsområde har bytts ut
under perioden.
Förskoleavdelningens verksamheter ligger i nuläget över det uppsatta årsmålet när det gäller
inköp av ekologisk mat.
Det nya avtalet om leverans av kost till Serafens vård- och omsorgsboende och Gläntans
dagverksamhet innebär ett krav på minst 45 % ekologisk mat.

stockholm.se
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Tjänsteutlåtande
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Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

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 %

95%

2017

Andel bygg- och
anläggningsentrepre
nader i stadens regi
som uppfyller
stadens krav
avseende
användning av
Byggvarubedömning
en (BVB) eller
därmed jämförliga
system

100 %

75 %

75%

2017

Andel inköpta
ekologiska livsmedel
i staden i kronor av
totala värdet av
inköpta måltider och
livsmedel

44,47

40 %

40%

2017

Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta och giftfria
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Personal inom nämndens verksamheter har kunskap och medvetenhet om kemikalier och gör
därmed kemikaliesmarta inköp. Produkter och material med lågt miljökrav fasas ut till förmån
för miljömärkta produkter. Andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna ökar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolan serverar vegetarisk mat minst två gånger per vecka

2016-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund
Uppfylls helt
Analys

Sex förskolor har under sommaren renoverats med avseende på målning av väggar och
inläggning av nya golv där behov funnits. Gamla mattor byts samtidigt ut mot mer
miljövänliga alternativ. Lokalenhetens arbete med att sänka bullernivåer från

stockholm.se
08-50808000

Tjänsteutlåtande
Sid 30 (59)

ventilationsaggregat pågår. Eventuella åtgärder genomförs utifrån resultatens av OVKprotokoll (Obligatorisk ventilationskontroll). Vi förbättrar socialsekreterarnas arbetsmiljö
genom att vi har utökat våra lokaler. Socialsekreterarna kommer ha bättre utrymme när flytten
är helt klar.
Nämndmål:
2.6.1 Inomhusmiljön inom nämndens lokaler är god
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Inomhusmiljön och ventilationen i nämndens lokaler är god.
Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Insamling och
granskning av
genomförda OVK
vid förskolor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

100 %

Årsmål
100 %

KF:s
årsmål

Period
2017

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.
Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar. En förutsättning för stabilitet och kvalitet i
verksamheterna är budgethållning. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet.
Stadsdelsnämndens verksamhet följs upp och anpassas kontinuerligt så att den ryms inom
fastställd budgetram. Vid befarat budgetöverskridande upprättas handlingsplaner och åtgärder
vidtas för att undvika obalans i budgeten. Nämndens budgetuppföljning rapporteras varje
månad till kommunstyrelsen. Två av rapporterna, tertialrapport ett och två, är omfattande
uppföljningar och analyser av verksamhet och budget. Enheternas ekonomi följs regelbundet
upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att samverka med
högskolor och universitet i regionen i syfte att stärka kopplingen mellan verksamhet, praktik,
utbildning och forskning.
Tjänsten som akademisk klinisk adjunkt (AKA) inom äldreomsorgens särskilda boendeformer
har möjliggjort att ca 30 sjuksköterskestudenter kunnat tas emot inom stadsdelsområdets
servicehus och vård- och omsorgsboenden hittills i år. Studenterna har varit nöjda med sin
stockholm.se
08-50808000

Tjänsteutlåtande
Sid 31 (59)

placering. Mottagande av studenter med stöd av AKA:n fortsätter enligt plan.
Äldreomsorgen deltar i två forskningsprojekt tillsammans med Karolinska institutet (KI).
DöBra innebär att implementera ett samtalsverktyg för att underlätta kommunikationen
mellan personal och den enskilde om vården i livets slutskede. Plats och rum för vård i livets
slut innebär att studera hur vårdmiljön i livets slut kan främja välbefinnande, trygghet och
säkerhet för döende personer, närstående och personal och hur miljön kan stödja samspelet
mellan människor.
Förvaltningens verksamheter tar regelbundet emot studenter, bland annat socionomstudenteter
för verksamhetsförlagd utbildning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad
Uppfylls helt
Analys

Genom att tillhandahålla verksamhet av hög kvalitet som invånare och brukare är nöjda med,
bidrar Kungsholmens stadsdelsnämnd till att Stockholms stad ökar sina konkurrensfördelar
när företag ska välja etableringsort för verksamheter.
En utvecklad offentlig och kommersiell service, bra kommunikationer och ett centralt läge är
exempel på vad som gör Kungsholmen attraktivt för företag.
Stadsdelsnämnden är en viktig remissinstans vid samråd om nyexploateringar samt utbyggnad
av stadsdelsområdets infrastruktur.
Nämndmål:
3.2.1 Företag väljer att etablera sig på Kungsholmen och Essingeöarna
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämnden har ett gott samarbete med lokala företagsorganisationer och privata utförare som
finns i stadsdelen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmålen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Prognosen är att nämndmålen
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uppnås. Stadsdelsförvaltningens arbete bidrar till att fler jobbar, har trygga anställningar och
försörjer sig själva. Antalet bidragshushåll har minskat från 147 till 137 jämfört med
föregående tertial. Andelen kungsholmsbor som uppbär ekonomiskt bistånd är 0,3 procent.
Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd är relativt lågt, 0,5 procent. De flesta
som nu ansöker om försörjningsstöd är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, många
med socialmedicinska arbetshinder. Dessa personer får vid behov samordnade insatser från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunen.
Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Andel personer som
har ekonomiskt
bistånd i förhållande
till befolkningen

0,28 %

0,37 %

0,23 %

0,31 %

0,3 %

0,3 %

1,7 %

Tertial
2 2017

Andel vuxna med
långvarigt
ekonomiskt bistånd
jämfört med samtliga
vuxna invånare

0,21 %

0,26 %

0,16 %

0,21 %

0,25 %

0,25 %

1,1 %

Tertial
2 2017

Antal aspiranter som
fått Stockholmsjobb

3 st

2 st

1 st

7 st

5 st

5 st

850 st

Tertial
2 2017

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

9 st

1 st

8 st

9 st

20 st

20 st

500 st

Tertial
2 2017

Indikator

Period

Analys
Antal praktiktillfällen som genomförs motsvarar Jobbtorgs behov av platser. Skillnaden ur ett könsperspektiv beror på att
Jobbtorg inte anmält behov av fler praktiktillfällen för män under tertialet.
Antal tillhandahållna
platser för
sommarjobb

204

169

250 st

8 500 st

2017

Analys
Kungsholmen har tillhandahållet 204 sommarjobbsplatser och har fått ett tillskott på 58 sommarjobbsplatser från Östermalm
och Norrmalm. Totalt 262 platser har tillhandahållits.
Antal tillhandahållna
platser för
Stockholmsjobb

23

20

Antal ungdomar som
fått sommarjobb i
stadens regi

259 st

219 st

23

15 st

900 st

Tertial
2 2017

250 st

8 500 st

2017

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med
arbetsmarknadsnämnden stärka arbetet med kvinnor långt ifrån
arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska
jämställdheten i staden.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

stockholm.se
08-50808000

Tjänsteutlåtande
Sid 33 (59)

Nämndmål:
3.3.1 Fler Kungsholmsbor klarar sin egen försörjning
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Den enskilde klarar sin försörjning och lever ett självständigt liv. Andel barn som lever i
familjer som har ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt.
Indikator
Andel personer med
socialmedicinskaoch
rehabiliteringsskäl
som går till egen
eller annan
försörjning, efter
insats i
förvaltningens
verksamhet

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

19 %

2

1

35 %

25 %

25 %

KF:s
årsmål

Period
Tertial
2 2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att stödja barn,
unga och deras vårdnadshavare att skapa förutsättningar för en kvalitativ pedagogisk
förskoleverksamhet och skolgång i syfte att nå förväntade kunskapsmål.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar. En förutsättning för stabilitet och kvalitet i
verksamheterna är budgethållning. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet.
Stadsdelsnämndens verksamhet följs upp och anpassas kontinuerligt så att den ryms inom
fastställd budgetram. Vid befarat budgetöverskridande upprättas handlingsplaner och åtgärder
vidtas för att undvika obalans i budgeten. Nämndens budgetuppföljning rapporteras varje
månad till kommunstyrelsen. Två av rapporterna, tertialrapport ett och två, är omfattande
uppföljningar och analyser av verksamhet och budget. Enheternas ekonomi följs regelbundet
upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller.
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Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Nämndens
budgetföljsamhet
efter
resultatöverföringar

99,44 %

97,17 %

100 %

100 %

Tertial
2 2017

Nämndens
budgetföljsamhet
före
resultatöverföringar

99,4 %

96,8 %

100 %

100 %

Tertial
2 2017

-1 %

+/-1 %

+/- 1 %

2017

Nämndens
prognossäkerhet T2

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

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Nämndmålen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Till
inriktningsmålet hör åtta verksamhetsmål och tolv nämndmål varav samtliga uppnås. Analys
och en kortfattad redovisning beskrivs under respektive mål för verksamhetsområdet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Under tertialet har en temadag om jämställdhet genomförts för förvaltningens chefer. Till
tertial två har samtliga enheter tagit fram enhetsmål som ska bidra till jämställda
verksamheter.
Jämställdhetsperspektivet beaktas i förvaltningens beslutsunderlag och vid behov genomförs
jämställdhetsanalyser.
”Method-kit”, är en metod för att diskutera, planera och utvärdera jämställda offentliga platser
som parkmiljöavdelningen använt i en workshop. Analysen gav viktiga insikter kring vad en
behöver tänka på när en jämställd offentlig plats planeras. Denna kunskap nyttjas i kommande
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Tjänsteutlåtande
Sid 35 (59)

projekt. En särskild checklista har också tagits fram och testats på en investeringsbudget för
att kunna analysera hur medel fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv.
Resultat från stadens brukarundersökning 2017 avseende dagverksamhet inom äldreomsorgen
visar att kvinnor och män i stort upplever lika hög kvalitet. Några skillnader återfinns,
exempelvis är 96 % av kvinnorna nöjda med aktiviteterna som erbjuds jämfört med männen
där 80 % är nöjda. Det är en högre andel kvinnor som har insatsen dagverksamhet. Av de som
besvarat enkäten är 70 % kvinnor och 30 % män. Resultaten analyseras vidare på de två
dagverksamheterna som avses.
Enheten för ensamkommande deltar i stadens revision som avser att belysa likställdheten
avseende de levnadsvillkor ensamkommande flickor och pojkar som placerats via
stadsdelarna lever under. Ett övergripande arbete med att skapa likartade ekonomiska villkor
pågår med familjehemssekreterarna, controller, enhetschef och vårdgivare. Detta då det
fortfarande finns skillnader mellan hur stora ersättningar vårdgivarna betalar ut till de
ensamkommande flickorna och pojkar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet
med programmet för ett jämställt Stockholm

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt, makt och resurser fördelas
lika
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndmål uppnås med lika goda resultat för alla, oavsett kön. De tjänster och den service
som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för flickor
och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har tillgång till och analyserar
könsuppdelad statistik.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Jämställdhet sätts upp som en stående punkt på APT

2017-05-19

2017-12-31

Samtliga enheter analyserar könsuppdelad statistik och föreslår vid
behov åtgärder.

2017-01-01

2017-12-31

Upprätta handlingsplan för jämställdhetsarbetet

2017-05-19

2017-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att staden är en bra arbetsgivare med goda
arbetsvillkor. Förvaltningen arbetar systematiskt med att på olika sätt förbättra arbetsmiljön
och att minska sjukfrånvaron. Nämndmålen bedöms som uppfyllda, men indikatorerna för
sjukfrånvaro uppfylls endast delvis och prognosen för året är att förvaltningen inte når
årsmålen för sjukfrånvaron.
Sjukfrånvaron ökade under årets första månader men har nu stabiliserats. Sjukfrånvaron totalt
i förvaltningen ligger högre bland kvinnliga medarbetare än bland de manliga. Förvaltningens
strukturerade arbete med verksamhetsspecifika handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron
har gett resultat och kommer fortsätta i oförminskad omfattning. En arbetsgrupp har skapats
med fokus på att arrangera hälsofrämjande aktiviteter som bidrar till att medarbetarna får
balans i livet och möjlighet till återhämtning.
Stadens nya index ”Bra arbetsgivare” bygger på tre delindex: Jämställdhet, Attraktiv
arbetsgivare och Rekommendera arbetsplats. Indexet visar att förvaltningen ligger något
under målvärdet och stadens genomsnitt. Det är främst delindexet Attraktiv arbetsgivare som
ligger lägre än stadens genomsnitt och den största bidragande faktorn till det är förvaltningens
korttidssjukfrånvaro. Delindexet Jämställdhet ligger klart över stadens genomsnitt.
Aktivt medskapandeindex (AMI) har i årets medarbetarenkät höjts från 78 till 80. AMI har
höjts inom individ och familjeomsorg, förskoleverksamhet och äldreomsorgen. Utifrån
resultatet av årets medarbetarenkät har förvaltningens verksamheter främst valt att arbeta med
åtgärder för att förbättra och utveckla ett öppet arbetsklimat, skapa delaktighet och inflytande
samt att styra mot gemensamma mål.
Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Aktivt
Medskapandeindex

80

79

80

Index Bra
arbetsgivare

82

Indikator

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

80

83

2017

83

fastställ
s 2017

2017

Analys
Index Bra arbetsgivare ligger något under målvärdet, vilket främst kan förklaras av korttidssjukfrånvaron som är en del av
indexet.
Index Psykosocial
arbetsmiljö

78

Sjukfrånvaro

7,7 %

6,4 %

8%

7,6 %

7,7 %

78

fastställ
s 2017

2017

7,5 %

tas fram
av
nämnd
en

Tertial
2 2017

Analys
Sjukfrånvaron har sjunkit sedan tertial 1 och det systematiska arbetet fortsätter för att försöka nå årsmålet. Fördelningen
mellan kvinnor och män i våra olika verksamheter ser olika ut. Resultaten behöver analyseras på verksamhets- och
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Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

2,5 %

2%

2,6 %

2,4 %

2,4 %

2,2 %

KF:s
årsmål

Period

enhetsnivå.
Sjukfrånvaro dag 114

tas fram
av
nämnd
en

Tertial
2 2017

Analys
Sjukfrånvaron är oförändrad sedan Tertial 1. Det systematiska arbetet fortsätter.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt
med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån
nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram
en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med
särskilt fokus på välfärdsyrken.

2017-01-01

2017-12-31

Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna kartlägga
aktuella utbildningsnivåer bland anställda inom LSS-verksamheter.

2017-01-01

2017-12-31

Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska intensifiera
arbetet med att skapa trygga anställningar och goda arbetsvillkor
genom att minimera användningen av allmänna
visstidsanställningar i yrkeskategorier där denna anställningsform
är frekvent.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
4.2.1 Ledare och medarbetare är engagerade, lyhörda och nytänkande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Förvaltningens chefer skapar en bra och hållbar arbetssituation med inkluderande
arbetsplatser som är fria från diskriminering. Ledarskapet främjar medarbetarskap och har
fokus på att utveckla medarbetarna och verksamheten. Medarbetarna ges ansvar och
inflytande genom att chef och medarbetare tillsammans bryter ner verksamhetens mål för att
öka förståelsen och skapa samsyn kring uppdraget. Allt i syfte att ge god kvalitet i servicen till
medborgarna.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Implementera Kungsholmens nya samverkansöverenskommelse

2017-01-01

2017-12-31

Implementera Stockholms stads nya personalpolicy

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

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

Stadsdelsförvaltningens psykosociala arbetsmiljöindex ökar och sjukfrånvaron minskar. Det
systematiska och särskilt det sociala och organisatoriska arbetsmiljöarbetet fortsätter att
utvecklas i förvaltningens verksamheter. Samverkan genomförs på ett systematiskt och
ändamålsenligt sätt.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Färdigställa en digital arbetsmiljöhandbok och ett årshjul för
arbetsmiljöarbetet

2017-01-01

2017-12-31

I syfte att minska sjukfrånvaron implementera
Kungsholmsmodellen inom förvaltningarnas alla avdelningar

2017-01-01

2017-12-31

Implementera förvaltningens årshjul för arbetsmiljöarbetet

2017-05-19

2017-12-31

Insatser i syfte att utveckla ledarskapet

2017-01-01

2017-12-31

Utbildning av förvaltningens alla chefer i kompetensbaserad
rekrytering

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Två av fyra indikatorer uppfylls delvis för året. Resultatet har förbättrats jämfört med
föregående år. Alla förvaltningens verksamheter arbetar vidare med
diskrimineringsgrunderna. Samtliga förskolor har i uppdrag att skapa aktiviteter som
motverkar diskriminering.
Förskolans läroplan betonar arbetet med normer och värden. Enligt förskoleundersökningen
upplever 93% av vårdnadshavarna att barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av
kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Resultatet har ökat med två
procentenheter jämfört med föregående år och ligger två procentenheter över stadens
genomsnitt.
Flera enheter på Socialtjänstavdelningen ska gå Stockholms stads diplomutbildning för ett
hbtq-kompetent och normkritiskt bemötande. Syftet med utbildningen är att chefer och
medarbetare ska få kunskaper för att säkra att hbtq-personers rättigheter blir tillgodosedda i
stadens verksamheter, fokus ligger på jämlik service. Stockholms stads program för lika
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-
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2022 är nu ute på remiss på förvaltningarna. Programmet kommer att användas som stöd i det
fortsatta arbetet med arbetet med likabehandling och synliggörandet av hbtq-personers
upplevelser.
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 och där planeras för hur pengarna ska användas. Annonser med
information om minoritetslagstiftningen och aktiviteter införs i lokaltidningarna vid två
tillfällen under året. Lokalt på Kungsholmen finns information i månadsannonsen samt i
receptionen på Lindhagensgatan.
Indikator
Andel brukare i
dagverksamhet för
äldre som inte
upplever
diskriminering

Perioden
s utfall
97 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

95 %

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100 %

Öka

2017

Analys
3 procent, vilket motsvarar en individ, har valt att inte svara på frågan. Resultat uppdelat på kön redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Andel brukare inom
omsorgen för
personer med
funktionsnedsättning
som inte upplever
diskriminering

93 %

100 %

Öka

2017

Andel brukare inom
socialpsykatrin som
inte upplever
diskriminering

92 %

100 %

Öka

2017

98 %

100 %

Öka

2017

Andel brukare som
inte upplever
diskriminering inom
förskolan och
familjedaghem

98 %

Analys
Det är 1 procent som valt att inte svara och 1 procent som svarat ja på frågan. 1 procent utgör i sammanhanget cirka 14
personer. De vanligaste orsakerna till den upplevda diskrimineringen är kön, etnisk tillhörighet samt religion- eller
trosuppfattning. Den upplevda diskrimineringen är jämt fördelad mellan samtliga förskoleområden och ligger på samma nivå
som föregående år. Samtliga ledningsgrupper har i uppdrag att skapa aktiviteter som motverkar den upplevda
diskrimineringen.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers
upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i
enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad

2017-01-01

2017-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utbilda och säkerställa kompetens om
rasism och diskriminering hos chefer och personal som möter
invånare. Kommunstyrelsen ska bistå i detta arbete med
utgångspunkt i ECCARS tiopunktsprogram

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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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 utgår ifrån individens lika rättigheter och
möjligheter. Ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt genomsyrar verksamheterna.
Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är fria från diskriminering.

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

Nämndmålet bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Vid
beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn beaktas vad som är
bäst för det enskilda barnet. I samband med utredningar om ekonomiskt bistånd där det finns
barn i hushållet görs regelmässigt en konsekvensanalys av barnets situation.
År 2020 föreslås Barnkonventionen bli lag i Sverige. Under Stockholms stads Förskolesummit, som genomfördes i juni i samarbete med Stockholms universitet, anordnades bland
annat. en föreläsning på temat Barnkonventionen blir lag, vad innebär det för förskolan?
Förskolechefer och pedagoger från Kungsholmens förskolor deltog i föreläsningen. Program
för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2020 är på remiss hos
förvaltningarna. Programmet kommer att användas som stöd i det fortsatta arbetet.
Parkmiljöavdelningen arbetar aktivt för ett tydligt barn- och jämställdhetsperspektiv i
planeringen, bland annat genom att efterfråga barnkonsekvensanalyser samt att arbeta för
rymliga och ändamålsenliga förskolegårdar. Det är också viktigt med god tillgång till park-,
lek- och idrottsmiljöer.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med
barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med
strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad
(4.4)

2017-01-01

2017-12-31

Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet
och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och
inflytande i Stockholms stad (4.4)

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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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. I planeringen
av parker och lek- och idrottsmiljöer finns ett barnperspektiv.
Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Andel barn och unga
som kommer till tals
i utredningar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

100 %

Period
2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmålet bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.
Medarbetare inom förvaltningen ökar sin kompetens genom webbutbildningen "mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relationer". Socialsekreterare och biståndshandläggare har
genomgått utbildningen. Fler medarbetare ska genomgå utbildningen under resterande delen
av året. Förvaltningen ska även se till att medarbetare har kunskap om verksamheten Origo
- länsgemensamt resurscentrum för hedersrelaterat våld och förtryck.
Våldsutsatta och våldsutövare i Kungsholmens stadsdelsområde vet var de ska vända sig för
stöd och skydd. Förvaltningen följer utvecklingen kring ett för staden gemensamt center för
våldsutsatta och våldsutövare. Våldsutövare informeras om Manscentrum dit de kan vända sig
för specialiststöd.
Förvaltningen ska utveckla det förebyggande arbetet mot våld. Detta innebär exempelvis att
förändra normer kring maskulinitet och våld bland barn och unga. Kvinnofridssamordnare har
deltagit vid polisens Bosamverkan för bostadsrättsföreningar för att informera om vikten av
att uppmärksamma våld i nära relationer samt informera om var våldsutsatta och våldsutövare
kan vända sig för stöd.
Under tertialet har de enheter som tidigare saknat mål tagit fram enhetsmål som bidrar till
målet om att ingen behöver vara rädd för våld.
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Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel medarbetare
som gått utbildning
om att upptäcka
barn som upplever
våld i nära relation
samt hedersrelaterat
våld, som anser sig
ha fått redskap för
att upptäcka och
samtala med barn
om sin situation

15 %

Tas
fram av
nämnd
en

2017

Andel medarbetare
som har genomgått
utbildning om att
upptäcka
våldsutsatthet och
konsekvenser av
detta inklusive
särskilt utsatta
grupper

15 %

Tas
fram av
nämnd
en

2017

70 st

tas fram
av
nämnd
en

2017

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

51 st

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

Medarbetare inom nämndens verksamheter har kunskaper om våld i nära relationer och
normkritiskt förhållningssätt. Allmänheten får information om vart de kan vända sig vid våld i
nära relation. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd.
Barnperspektivet beaktas alltid.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Implementera lokala rutiner i arbetet mot våld i nära relationer

2017-01-01

2017-12-31

Implementera stadens program mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

2017-05-19

2017-12-31

Kvinnofridssamordnare samarbetar med polisen

2017-05-19

2017-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Uppfylls helt
Analys

Nämndmålen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.
Tillgänglig stadsdel

Tillgänglighetsinventeringen har genomförts i samband med att en ny parkplan tagits fram.
Större och mindre åtgärder har identifierats i parkerna. Arbetet kommer att fortlöpa med
prioritering och kalkylering av budget för att genomföra åtgärder. Tillgänglighetsvandringen
med Kungsholmens funktionshinderråd och nämndens politiker som skulle ha genomförts den
22 maj i Rålambshovsparken planeras genomföras under hösten.
Gångvägar i Rålambshovsparken har förbättrats och ytterligare vägar kommer att förbättras
under hösten. Parksoffor har bytts ut och kompletterats. I maj startade upprustningen av
Spårvägsparken i Fredhäll, som bland annat innebär olika tillgänglighetshöjande åtgärder
såsom jämnare markbeläggning under lekredskap och tillgänglighetsanpassad sandlek och
picknickplats. Byggnation väntas pågå året ut.
I syfte att öka tillgängligheten har även en trapprenovering i trappsystemet vid
Fredhällsklipporna påbörjats. För ökad tillgänglighet har även promenadvägen längs
Kungsholms strand hårdgjorts och nya parksoffor har beställts dit och de gamla kommer att
bytas ut under hösten.
Personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen har fokuserat på att ta fram nya arbetssätt och metoder som ökar möjligheten
för den enskilde brukaren att kommunicera på sina egna villkor. På daglig verksamhet för
personer med funktionsnedsättning har man arbetat med kontinuerliga uppföljningar i syfte att
göra brukarna mer delaktiga i utformandet och genomförandet av stödinsatserna. Inom
socialpsykiatrin har särskilda brukarstödjare och boendestödjarna arbetat med att öka
svarsfrekvensen i den årliga brukarundersökningen.
För att säkerställa kvaliteten i verksamheterna har en större omorganisation genomförts på
utförarverksamheterna för personer med funktionsnedsättning. Omorganisationen innebär att
Personlig Assistans, Gruppbostäder 1 och 2 samt boendestöd och stödboenden inom
Socialpsykiatrin bildar en enhet. Sysselsättningsverksamheterna inom socialpsykiatriska
utförarenheten, Bolinders kafé & konferens och den dagliga verksamheten för personer med
funktionsnedsättning, blir en ny enhet från den 1 september.
Indikator
Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att de blir väl
bemötta av stadens
personal (stöd och service
till personer med
funktionsnedsättning)

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016
89 %

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

89 %

89 %

2017
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Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

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

79 %

83 %

77 %

2017

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

75 %

60 %

tas fram
av
nämnd
en

2017

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

79 %

80 %

79 %

2017

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

90 %

85 %

tas fram
av
nämnd
en

2017

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

97 %

91 %

91 %

2017

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

95 %

90 %

87%

2017

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

92 %

90 %

90 %

2017

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

90 %

90 %

87 %

2017

80 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden
och stadsdelsnämnderna göra en översyn av dagliga
verksamheters arbete mot arbetsmarknaden för deltagarna. Där
ingår resursfördelningen samt samverkan mellan
arbetsrehabiliterande insatser.

2017-01-01

2017-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och
stadsdelsnämnderna utreda i vilken form hälso- och sjukvården
inom LSS ska bedrivas i staden efter att projekttiden går ut

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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Nämndmål:
4.6.1 Kungsholmen är en tillgänglig stadsdel
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Förvaltningens verksamheter och parkmiljöer är tillgängliga för alla oavsett
funktionsförmåga. Alla kan ta del av stadsdelsområdets information och utbud.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arrangera träff om tillgängligheten i stadsdelsområdet med berörda
aktörer.

2017-01-01

2017-12-31

Förbättra gångvägar i Rålambshovsparken genom att göra
jämnare underlag

2017-01-01

2017-12-31

Genomföra tillgänglighetsinventeringar

2017-01-01

2017-12-31

Möjliggöra att nämndens nationaldagsfirande är tillgängligt för alla
och att alla kan vara delaktiga

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

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

Personer med funktionsnedsättning klarar sitt dagliga liv, har en hållbar boendesituation och
en meningsfull sysselsättning. Personer med funktionsnedsättning deltar i samhällslivet i
samma utsträckning som andra. Stödinsatserna som ges är individuellt utformade och syftar
till ökad självständighet och ökad delaktighet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbeta för att öka brukarnas delaktighet i stadens
brukarundersökning

2017-01-01

2017-12-31

Uppdatera information på Hitta och Jämför service

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att Stockholm är en demokratisk stad där
invånarna har inflytande. Nämnden har fortsatt uppmuntra till medborgarförslag. Hittills
under året har 51 medborgarförslag kommit in, vilket är något fler än motsvarande period
förra året. De flesta förslagen rör stadsmiljö.
Den 6 juni genomförde stadsdelsnämnden det traditionsenliga nationaldagsfirandet i
Rålambshovsparken. I likhet med tidigare år var det ett mycket välbesökt firande med
aktiviteter i såväl Rålambshovsparken som Smedsuddsbadet. Såväl lokala föreningar som
näringsidkare deltog under dagen.
I samband med utställningen av den nya parkplanen finns en paviljong i Rålambshovsparken
under perioden maj till oktober för att öppna upp för samtal kring parken i den växande
staden. Flera parkvandringar kommer att hållas och en särskild vandring för barn med fokus
på ekosystemtjänster kommer att genomföras.
Andelen vårdnadshavare inom förskolan som upplever att de har både inflytande och är
delaktiga i förskoleverksamheten har ökat med två procentenheter jämfört med föregående år.
I förskolans läroplan betonas vikten av att barnen utvecklar förståelse för samhällets
demokratiska värderingar. Det sker bland annat genom att barnen får möjlighet att uttrycka
sina åsikter och göra aktiva val.
Index för området Samverkan med hemmet i förskoleundersökningen har ökat jämfört med
föregående år. Hälften av förskolområdena når över stadens genomsnitt.
Stadens reviderade program för stöd till anhöriga implementeras under året. Chefer och
medarbetare inom äldreomsorg och socialtjänst erbjuds genomgång av programmet och
anhörigkonsulenten ger stöd i implementeringen. Anhöriga får information via
anhörigkonsulentens nyhetsbrev. Informationen handlar om aktuella föreläsningar kring
närståendes diagnoser samt om möjligheten att delta i olika aktiviteter för egen del.
Hittills under året har antalet följare på förvaltningens Facebook-sida stigit till 382.
Medborgarna har interagerat vid 380 tillfällen genom gilla-markeringar, kommentarer och
delningar. 63 procent av sidans följare är kvinnor och 35 procent är män. Kvinnor 35-54 år
utgör 34 procent av det totala antalet följare. Förskolornas sidor fortsätter att locka följare.
Det mest spridda inlägget nådde 35 491 personer och skapade 900 reaktioner, kommentarer
och delningar.
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Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel stockholmare
som har förtroende
för
stadsdelsförvaltning
en i det område där
de bor

Faststäl
ls 2017

2017

Andel stockholmare
som vet hur de kan
påverka beslut som
rör deras närmiljö

Faststäl
ls 2017

2017

Andel stockholmare
som är aktiva inom
civilsamhällets
organisationer

Faststäl
ls 2017

2017

KF har inte fastställt målvärden. I avvaktan på dessa och resultaten från årets medborgarundersökning kan förvaltningen inte föreslå
välgrundade förslag till målvärden.

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

Medborgare på Kungsholmen utövar inflytande genom att lämna medborgarförslag och delta
vid stadsdelsnämndens sammanträden. Nämndens råd är aktiva. Möjlighet till dialog finns
genom förvaltningens sociala kanaler. Alla som tar del av nämndens verksamheter,
vårdnadshavare och anhöriga har möjlighet till inflytande och bemöts med respekt.
Synpunkter och klagomål besvaras.
Indikator
Andel personer inom
socialpsykiatrin som
upplever att de
bemöts respektfullt
av personalen
(boendestöd,
stödboende och
sysselsättning)
Andel äldre som
upplever att de
bemöts respektfullt
av personalen
(hemtjänst och vårdoch
omsorgsboende)
Andel äldre som vet
vart de ska vända
sig med synpunkter
och klagomål.

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

90 %

91 %

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

90

2017

90 %

2017

70

2017
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomgång och uppföljning av rutiner för hantering av synpunkter
och klagomål.

2017-01-01

2017-12-31

Implementera program för anhörigstöd

2017-01-01

2017-12-31

Informera om och erbjuda platser för stadsodling och informera om
möjligheten till brukaravtal

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

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

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

93 %

93 %

94 %

91 %

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

90 %

Period
2017

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.
Indikator
Andel
vårdnadshavare till
barn i förskolan som
anser att de har
möjlighet till
samverkan med
förskolan

Perioden
s utfall
82

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål
81

KF:s
årsmål

Period
2017
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
Uppfylls helt
Analys

Det digitala förnyelseprojektet Effektivare uppföljning av parkskötselentreprenaden som
initierats av Parkmiljöavdelningen är prioriterat av stadens digitala råd. Projektet omfattar
stadsdelsförvaltningar och trafikkontoret. Arbetet genomförs under 2017 och 2018.
Indikator
Andel elektroniska
inköp

Andel upphandlade
avtal där en plan för
systematisk
uppföljning har tagits
fram

Perioden
s utfall
53 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Prognos
helår

Årsmål

54 %

60 %

60 %

Tas
fram av
nämnd
en

Tertial
2 2017

100 %

80%

2017

KF:s
årsmål

Period

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

Inköp av varor och tjänster följer riktlinjer och görs genom avrop från centralt, gemensamt
eller lokalt genomförda upphandlingar.

stockholm.se
08-50808000

Tjänsteutlåtande
Sid 50 (59)

Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
Förvaltningens prognos för 2017 baseras på den av kommunfullmäktige fastställda budgeten
för 2017 tillsammans med kommunstyrelsens förväntade och efter hand beslutade
budgetjusteringar under året samt också de löpande prestationsförändringar som uppstår efter
avläsning. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2016,
faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med augusti månad och förväntad utveckling
fram till årets slut. Enligt förvaltningens prognos för 2017 redovisar nämnden ett överskott
om 6,5 mnkr. Enheternas resultatfonder prognostiseras vara oförändrade under året.
Specifikation per verksamheterna redovisas nedan.

Prognos T2

2016

Beräknad slutlig budget
2017

Prognos 2017

Utfall,
netto

Avvik
Netto

Kostn.

Intäkter

Netto

Kostn

Intäkter

Netto

Avvik.
Netto

Maskiner och inventarier

1,8

0,2

6,3

0,0

6,3

6,3

0,0

6,3

0,0

Stadsmiljö

17,0

3,6

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,0

0,0

Summa

18,8

3,8

28,3

0,0

28,3

28,3

0,0

28,3

0,0

Belopp mnkr
Investeringsplan
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Nämnd och förvaltningsadministration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott till följd av vakanser.
Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 5,0 mnkr. Från och med juli 2017
har schablonersättningarna från migrationsverket, vilket är den största inkomsten inom
enheten för ensamkommande barn, sänkts med cirka 30 procent. I och med sänkningen av
ersättningen har man lyckats förhandla ned kostnaderna för flertalet placeringar. Enheten för
ensamkommande barn visade på ett större överskott första halvåret vilket kommer täcka en
del underskott avseende kvartal tre och fyra 2017. Enheten för ensamkommande visar också
underskott för handläggningskostnaderna eftersom det inte har kommit några nya
ensamkommande under året som har genererat handläggningsschablon.
Familjeenheten visar ett underskott om ca 4,0 mnkr till följd av ökade institutionsplaceringar.
Detta täcks till största delen upp av det överskott som Vuxenenheten prognostiserar.

Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr. Underskottet inom
stadsmiljöverksamheten beror på att nämnden i tidigare månadsrapport beviljat
extrasatsningar för tillgänglighetsinventering, trygghetshöjande åtgärder, utökad naturvård
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samt extra lök- och perennplanteringar. Underskottet beror vidare på att nämnden har
extrakostnader som uppkommer under året för städning efter utsatta EU-migranter som sover
i våra parker.
Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan. Utredning kring möjligheten att ha egen regi för
parkskötseln, som initierats av stadsdelsnämnden, pågår och beräknas vara klar i oktober
2017.
Förskoleverksamhet

För hela verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 1 mnkr. Avvikelsen beror på att
planerad lokalanpassning och underhåll inte belastat driftsbudgeten, utan har tagits upp som
investering. Ett av stadsdelens förskoleområden prognostiserar ett underskott och en
handlingsplan kommer därför att tas fram.

Äldreomsorg
Belopp mnkr
2016
Beräknad slutlig budget 2017
Utfall Avvikelse
Kostnader Intäkter
Netto Kostnader
netto
netto
473,2
27,7
713,5
-220,0
493,5
706,8

Prognos 2017
Intäkter
-225,3

Avvikelse
netto
481,5
12,0

Netto

Ingående fond från 2016

9,5

Utgående fond till 2018

-9,5

Avvikelse netto efter resultatöverföring

12,0

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 12,0 mnkr. Överskottet beror på att
beställarenheten har ett minskat antal personer med hemtjänst, dagverksamhet och vård- och
omsorgsboende jämfört med budget.
Kungsholmens hemtjänst redovisar för närvarande ett underskott om 3,0 mkr. Enheten har vid
ett flertal tillfällen fått stöd från äldreförvaltningen i att öka sin produktivitet. En
genomlysning av verksamhetens planering och schemaläggning har genomförts. Enheten har
en åtgärdsplan som regelbundet följs upp.
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Serafens vård- och omsorgsboende redovisar ett underskott om 4,8 mnkr. Orsaken till
enhetens underskott beror på låg beläggning samt ökade kostnader för inhyrd
sjuksköterskepersonal. Enheten arbetar med en åtgärdsplan för att nå en budget i balans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,8 mnkr. Avvikelserna beror på
ökad försäljning av platser inom Habiliteringsverksamheterna samt minskade kostnader för
beställaren för personlig assistans enligt LSS.
Utförarenheterna visar ett underskott till följd av övertalig personal efter minskat antal
brukare.
Prestationer
Antal personer
Vuxenboende
Barnboende
Daglig verksamhet
LASS

Budget 2017

T2
avläsning

Prognos
Helår 2017

80

81

83

2

1

5

134

137

136

49

44

44

Fritid och kultur

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,9 mnkr. Avvikelsen beror på
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minskat antal barn på kollo samt några vakanta tjänster.
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Arbetsmarknadsåtgärder
Belopp mnkr
2016
Beräknad slutlig budget 2017
Utfall
Avvikelse
Kostnader Intäkter
Netto Kostnader
netto
netto
4,9
0,2
7,9
-2,6
5,3
7,5

Prognos 2017
Intäkter
-2,6

Avvikelse
netto
4,9
0,4

Netto

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,4 mnkr till följd av minskade
handläggningskostnader.

I verksamhetsplanen planerades för 250 feriearbetande ungdomar. Under året har nämnden
tillskjutits ytterligare medel varför planeringsnivån ökades till 262 personer. Under sommaren
har 3 personer avbrutits sin anställning.
Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,4 mnkr. Antalet bidragshushåll
förväntas fortsätta att minska, men bedöms vara högre än den budgeterade nivån.
Prestationer
Antal hushåll
Ekonomiskt bistånd

Budget 2017

T2
Snitt jan-jul

Prognos
Helår 2017

124

137

134
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Resultatenheter
Totalt sett prognostiserar resultatenheterna inga avvikelser vilket innebär att ingående fonder
om 22,4 mnkr förs över till år 2018. Specifikation av resultatenheternas resultat finns i
tabellbilagan.

Investeringar
Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har i budget 2017 tilldelats 16,2 mnkr för investeringar och reinvesteringar
i parker och grönområden. Därutöver har 1,0 mnkr beviljats ombudgetering till 2017 avseende
tillgänglighetsprojekt som hade försenats under 2016.
I samband med verksamhetsplan 2017 beviljades stadsdelsnämnden klimatinvesteringsmedel
om 1,0 mnkr för klimatsmarta skräpkorgar och 3,0 mnkr för Norr Mälarstrands strand.
I samband med tertialrapport 1 beviljades stadsdelsnämnden klimatinvesteringsmedel om 0,8
mnkr till program och projektering för dagvattenhantering i Rålambshovsparken anpassat till
klimatförändringarna.
Utöver nämndens investeringsbudget har 0,45 mnkr beviljats från trafiknämnden för åtgärder
för grönkompensation i Rålambshovsparken i samband med breddning av cykelbanan genom
parken.
Medlen fördelas på följande objekt:
Mnkr

Budget 2017

Prognos T2

Spårvägsparken

7,0

7,7

Spårvägsparken Reinvestering

0,4

Rålambshovsparken

1,5

1,6

Rålambshovsparken reinvestering

1,0

0,6

Norr Mälarstrand reinvestering

2,0

2,0

Kungsholms strand

1,5

1,2

Stadshagen

1,0

0,5

Fredhäll

0,5

0,5

Hornsbergs strand

0,5

0,5

Kungsholms hamnplan

0,5

0,7

Småparker

0,7

1,5

Klimatinvesteringar skräpkorgar

1,0

1,0

Klimatinvesteringar Norr Mälarstrand

3,0

3,0

Klimatinvesteringar
Rålambshovsparken

0,8

0,8

Överfört från 2016

1,0

Totalt

22,0

Grönkompensation
Rålambshovsparken

22,0
0,45

Projekten följer budget med mindre omfördelningar mellan projekten.
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Försäljningar av anläggningstillgångar
Inga.

Betydande projekt som inte är investeringar
Inga

Omslutningsförändringar
Till följd av förändrat antal försålda platser samt minskade intäkter från migrationsverket
söker nämnden om totalt 19 mnkr i omslutningsförändringar (minskad omslutning).

Budgetjusteringar
Under året har stadsdelsnämnden haft ökade kostnader för inventarier till följd av större
renoveringar i gamla förskolelokaler, en ny förskola har öppnats och att förvaltningen fått nya
administrativa lokaler. I och med detta ansöker nämnden om en utökad investeringsbudget om
4,3 mnkr så att kostnaderna kan skrivas av som investeringar.
De ökade investeringarna i parkerna medför ökade kostnader för avskrivningar och
internränta. Stadsdelsnämnden begär i detta ärende 0,3 mnkr för dessa ökade kostnader.

Medel för lokaländamål
Inga
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Analys av balansräkning
Mnkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Mark och byggnader
Maskiner och inventarier
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Diverse kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder och eget kapital

T2 2016

T2 2017

101,7
96,2
5,5
222,4
16,1
51,5
154,8
324,1

111,2
100,5
10,7
406,4
20,4
341,9
44,1
517,6

-201,3
-122,8
-43,7
-79,1
-324,1

-387,1
-130,5
-44,1
-86,4
-517,6

Endast större avvikelser kommenteras.
Tillgångar

De totala tillgångarna har i jämförelse med föregående år ökat med 193,5 mnkr.
Anläggningstillgångar har ökat med 9,5 mnkr. Ökningen beror på fler pågående
investeringsprojekt inom stadsmiljö och inventarieinköp i samband med flytten av
administrationen till nya lokaler.
Omsättningstillgångarna har ökat med 184,0 mnkr. Detta beror på ökad fordran på
Migrationsverket avseende intäkter för ensamkommande barn. I balansräkningen ligger nu en
fordran avseende ett och ett halvt års genomförda återsökningar jämfört med T2an 2016 då
endast ett halvårs återsökningar fanns med. Detta beror på de långa handläggningstiderna hos
Migrationsverket som i nuläget uppgår till cirka två år.
Skulder

Kortfristiga skulder har ökat med 7,7 mnkr jämfört med augusti 2016. Ökningen beror främst
på fler placeringskostnader inom enheten för ensamkommande då handläggningen av ärenden
för stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm sker på Kungsholmens
stadsdelsförvaltning. Enligt stadsdelens balansräkning visar eget kapital endast skillnaden
mellan tillgångar och skulder.
.
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Synpunkter och klagomål
Verksamheter i egen regi

Förvaltningen har under året implementerat ett nytt verktyg för registrering av synpunkter och
klagomål. Syftet med verktyget var att underlätta sammanställning och kunna få ut statistik,
både på enhets- avdelnings- och förvaltningsnivå.
Uppföljning visar att antalet registrerade synpunkter och klagomål har minskat. Enheterna har
kommit olika långt med registreringar i systemet och statistiken är inte tillförlitlig. I verktyget
finns 43 synpunkter och klagomål registrerade men 81 synpunkter och klagomål finns
diarieförda. För att säkerställa synpunkts- och klagomålsprocessen kommer verktygets
användbarhet att analyseras under hösten. Enheterna kommer även under hösten att gå igenom
rutiner för allmänna handlingar och diarieföring.
I samtal med enhetschefer framkommer att synpunkter och klagomål tas om hand, åtgärdas
och återkopplas till den enskilde. Enheterna arbetar systematiskt med synpunkter och
klagomål. De tas upp på Arbetsplatsträffar eller i olika typer av kvalitetsforum i syfte att
utveckla och säkerställa en god kvalitet.
Verksamheter på entreprenad

Inom äldreomsorgen har 14 klagomål inrapporterats. Klagomålen handlar dels om bristande
städning och aktiviteter samt brister i bemötande och kommunikation. Åtgärder är bland annat
samtal med berörda och uppdateringar av genomförandeplaner.
Inom socialtjänstavdelningens entreprenader har inte något klagomål mottagits under
tertialen.
Parkmiljö

Under perioden har det kommit in 450 ärenden gällande parkmiljö, enligt följande:
Felanmälan: 141 ärenden. Klagomål: 134 ärenden. Frågor: 123 ärenden. Idéer: 42 ärenden.
Beröm: 10 ärende. Samtliga ärenden har handlagts och avslutats.
Flest synpunkter under perioden har berört kategorierna Lekredskap i park, Parkunderhåll
och Gräsklippning.
Med hjälp av statistik över antalet inkomna synpunkter/felanmälningar för skräp, klotter och
skadedjur har förvaltningen konstaterat att antalet anmälningar om nedskräpning minskat i
stadsdelsområdet mellan 2015 och 2016 och ser ut att bli ungefär samma nivå i år som 2016.
Vad gäller klotter så har anmälningarna ökat dramatiskt under 2016 vilket enligt
förvaltningens bedömning beror på att det var under det året som Tyck till-appen blev allmänt
känd och spridd, vilket förenklade anmälningsförfarandet avsevärt. 2017 ser de ut att bli färre
anmälningar än 2016. Antalet anmälningar om skadedjur, främst råttor, var som högst 2016
men ser ut att sjunka i år. Skadedjursproblematiken hänger samman med vilka
bekämpningsmedel staden får använda samt nedskräpningen.
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