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Sammanfattande analys
Stadsdelsnämnden bidrar genom sin verksamhet till att kommunfullmäktiges fyra
inriktningsmål och målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att
samtliga inriktningsmål uppfylls. 22 av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena
uppnås helt och att fyra mål uppnås delvis. Merparten av indikatorerna uppnås liksom flertalet
av nämndens mål.
Ett Stockholm som håller samman

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet uppfylls då sex verksamhetsmål uppfylls helt
och ett uppfylls delvis.
Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla och möjliggör för både kvinnor och
män att leva ett självständigt liv. Förskoleenkäten visar att de vårdnadshavare som har barn i
stadsdelsnämndens förskolor är lika nöjda med verksamheten som förra året. Nio av tio svarar
att de som helhet är nöjda med sina barns förskola vilket är näst högst i staden. Andel
förskollärare har ökat från 42,6 till 43,6 procent. Andelen förskollärare har ökat kontinuerligt
sedan 2012. Det sammanlagda värdet för kvalitetsindikatorn har ökat från 3,3 föregående år
till 3,5 i år. Normkritiskt arbete och jämställdhetsarbete blir allt mer integrerat i
verksamheten. Andelen förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom
genuspedagogik/normkritik har fortsatt öka under året.
Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd har minskat med tio procent i
jämförelse med föregående år och årsmålet uppnås. Förvaltningen arbetar för att utveckla nya
arbetssätt för att bistå personer till självständighet genom bland annat implementering av ett
familjeorienterat arbetssätt och utformning av en sammanhållen organisation. Under året har
40 personer erhållit stöd som medfört att de avancerat i boendekedjan, vilket är en ökning från
2016 då 31 personer förflyttade sig framåt i boendekedjan. De berörda brukarna har således
kommit närmare ett eget och självständigt boende under perioden.
Förvaltningen har stärkt arbetet med samordnad individuell plan (SIP) under året, för att
kunna säkerställa samordnade insatser med andra myndigheter och aktörer till brukarna. En
SIP-samordnare har anställts med stöd från socialförvaltningen vilket lett till en ökning av
antalet SIP, särskilt gällande barn och unga. Barn och föräldrar har erbjudits möjlighet att
utvärdera SIP-mötet, varav 25 familjer valt att göra detta. Utvärderingen har visat att barn och
föräldrar är mycket nöjda med bemötande, medbestämmande, relevans och struktur (4,3 av 5
möjliga).
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inom stadsdelsområdet har bedrivits
genom lokalt områdesarbete, community work, i samverkan med bland andra polis, skolor
och bostadsbolag. Stockholms stads trygghetsmätning visade att Skarpnäck var det
stadsdelsområde som hade den lägsta andel personer som känner sig otrygga i sitt
bostadsområde (3 procent). Stockholmshems trygghetsmätning visar att de boendes upplevda
trygghet har stärkts i Bagarmossen medan upplevelsen av trygghet har minskat bland de
boende på Skarpnäcksfältet. Resultaten i stadens medborgarundersökning når inte upp till
förvaltningens mål, men ligger i nivå med staden i övrigt. En åtgärdsplan för ökad trygghet
har utformats genom dialog och samverkan med berörda fackförvaltningar, polis,
bostadsbolag och utifrån synpunkter från stadsdelsområdets invånare.
Under året har nio personer slussats ut från deltagande i projektet sociala insatsgruppen, då de
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uppnått drogfrihet, arbetat eller studerat och har stabil social tillvaro. Fler personer har
uppnått stabil social tillvaro och ökad självständighet med stöd av projektet i jämförelse med
föregående år då tre personer uppnådde målsättningen. Den markanta ökningen bedöms bero
på ökade personalresurser under delar av 2016 och 2017.
Förvaltningen verkar för byggnation av grupp- och servicebostäder. Under 2017 har sex
bostäder färdigställts och sex påbörjats inom stadsdelsområdet, under 2016 var det inga
bostäder som påbörjades eller färdigställdes.
Genom ett systematiskt arbete har andelen flickor som besöker fritidsgården i Bagarmossen
ökat från 23 till 38 procent. Förvaltningen har anordnat lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15
år. Barnen har kunnat delta i flera lovaktiviteter under året, och förvaltningen har
sammantaget erbjudit cirka 1400 platser genom olika former av lovaktiviteter. Antalet
aktiviteter och antal besökare på Skarpnäcks kulturhus har ökat under året. De öppna
mötesplatserna för äldre har under året genomfört kulturaktiviteter som skapande verkstad,
kulturutflykter och musikunderhållning, med totalt 1 224 deltagare under året.
Årets brukarundersökning visade att de äldre som får hjälp från den kommunala hemtjänsten
är mycket nöjda, bland annat med det bemötande de får och hur personalen utför sitt arbete.
Resultaten har förbättrats sedan föregående år och ligger över stadens genomsnitt. De äldre är
också mycket nöjda med bemötande och möjlighet till delaktighet i kontakten med
förvaltningens biståndshandläggare, enligt enhetens egen enkätundersökning. En av de öppna
mötesplatserna för äldre har under året omvandlats till aktivitetscenter. Både aktivitetscentret
och den öppna mötesplatsen för äldre har ökat sitt besöksantal jämfört med föregående år och
enhetens enkätundersökning visar att de äldre är mycket nöjda med bemötande och aktiviteter.
Andelen manliga besökare har ökat på den verksamhet som gjort en särskild satsning inom
detta område. Övertagandet av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla har genomförts
enligt plan, på ett sätt som säkerställt kvaliteten i omsorgen och de äldres och anhörigas
trygghet.
Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet uppfylls. Bedömningen grundas på att
samtliga mål för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål uppnås. Nämndens
verksamheter arbetar med utgångspunkt i stadens miljöprogram och bidrar till ett klimatsmart
Stockholm genom åtgärder för att minska verksamheternas miljöpåverkan,
Förvaltningen har fortsatt arbetet med energieffektiviserande åtgärder genom att ersätta gamla
belysningsarmaturer med ny effektiv LED-belysning i förskolor och i förvaltningshuset.
Förvaltningen förbättrar inomhusmiljön i de förskolor som har fått anmärkning av
miljöförvaltningen på buller i sina lokaler.
För att uppnå resurseffektiva kretslopp har lokaler anpassats för att förbättra möjligheterna till
materialåtervinning. Naturmarkvård i Flatens naturreservat och i Nackareservatet utförs enligt
skötselplaner, i syfte att gynna den biologiska mångfalden, samtidigt som reservatens
naturvärden och rekreativa värden utvecklas positivt. Stadsodlingsarbetet planeras och
genomförs med hög grad av delaktighet av stadsdelsområdets invånare. Förvaltningen har
fortsatt arbetet med att utveckla parker och grönområden. Naturvård har genomförts i
naturreservaten och en tillgänglighetsanpassad introduktionsslinga har anlagts vid Orhem i
Flatens naturreservat. Ett nytt väderskydd, grill och sittplatser har anlagts och
informationsskyltar till en naturstig har satts upp. Förvaltningen har under året tecknat ett
stockholm.se
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Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Miljöverkstaden, för deras verksamhet i
Flatens naturreservat.
Förvaltningen har fortsatt sitt arbete för att förbättra lokaler, miljöer, material och mat ur
miljösynpunkt och har en fortsatt hög andel ekologisk mat i verksamheterna, särskilt inom
förskolan. Alla förvaltningens förskolor har genomfört nivå i 1 i kemikaliecentrums
vägledning för kemikaliesmart förskola, de flesta har även slutfört nivå 2, och vissa förskolor
har påbörjat arbetet med nivå 3 i vägledningen.
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att inriktningsmålet uppfylls under året. Bedömningen
grundas på att fyra av fem mål för verksamhetsområdet uppnås.
Förvaltningen samverkar med högskolor och universitet i regionen i syfte att stärka
kopplingen mellan verksamhet, praktik, utbildning och forskning. Samverkan med det lokala
näringslivet sker bland annat genom näringslivsrådet. Förvaltningen deltar även i Stockholm
Invests och stadsdelsförvaltningarnas nätverk för näringslivsfrågor.
Antalet barn och familjer i behov av ekonomiskt bistånd har minskat under året samtidigt som
kostnaderna för ekonomiskt bistånd varit högre än budgeterat. Under året har en granskning
genomförts som visat brister gällande rättssäkerhet och stöd till egen försörjning. Åtgärder i
form av omorganisation, omarbetning av arbetssätt samt utbildningssatsningar har vidtagits
för att säkerställa ett kvalitativt, rättssäkert och snabbt stöd till egen försörjning och
handläggning enligt stadens riktlinjer. Verksamhetsområdets funktioner har samlats med en
ny ledning och en mer processinriktad organisation med individuellt matchat stöd till enskilda
utifrån olika försörjningshinder. Effekterna av de åtgärder som vidtagits under året bedöms ge
resultat under kommande år.
Stadsdelsnämnden bidrar till möjligheten att utbilda sig genom hela livet, bland annat genom
en kvalitativ pedagogisk förskoleverksamhet som lägger grunden för livslångt lärande. Barn,
unga och deras vårdnadshavare får stöd under förskoletiden, i samband med övergången till
förskoleklass och under skoltiden, i syfte att nå förväntade kunskapsmål. Under året har 29
elever, varav åtta med romsk bakgrund fått stöd genom pilotprojektet samverkan, skola och
socialtjänst (PPSS). Av dessa elever har 62 procent uppnått förbättrad skolnärvaro med stöd
från insatsen. Förvaltningen möjliggör studier för personer i behov av ekonomiskt bistånd
som står långt ifrån arbetsmarknaden genom samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har en ekonomi i balans. Under året har särskilda insatser
gjorts för att nå en budget i balans inom områdena individ- och familjeomsorg
(ensamkommande barn och unga), ekonomiskt bistånd, stöd och service till personer med
funktionsnedsättning och äldreomsorg.
Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet uppfylls eftersom sex verksamhetsmål
uppfylls helt och två uppfylls delvis.
Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna.
Alla förvaltningens enheter har satt mål för jämställdhetsarbetet, fått en introduktion till
arbetet med jämställdhetsanalys och inlett arbetet med detta. Riktade satsningar inom vissa
verksamheter har genomförts enligt plan.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 7 (105)

Förvaltningen arbetar utifrån en hållbar arbetshälsa och följer upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet i syfte att förebygga brister och utveckla förbättringsområden.
Medarbetarenkätens resultat är sammantaget goda för förvaltningen. Sjukfrånvaron inom
förvaltningen har minskat under perioden. Personalomsättningen bland socialsekreterare har
sjunkit från 38 procent 2016 till 14 procent innevarande år och bland biståndshandläggare från
24 procent till 10 procent. Även inom förskolan har personalomsättningen varit lägre i år
jämfört med året innan. För hela förvaltningen har personalomsättningen ökat från 13 procent
till 16 procent, vilket kan förklaras av att förvaltningen i oktober 2017 återtog vård- och
omsorgsboendet Hemmet för gamla, där ett omställningsarbete pågår.
Förvaltningen arbetar aktivt för att leva upp till mänskliga rättigheter och motverka
diskriminering. Arbetet för ökad inkludering av minoriteter och bevarande av deras kultur
fortsätter. Förvaltningen ingår i satsningen Ungas organisering som syftar till att mobilisera
unga och stärka deras egenmakt, med ett antirasistiskt och feministiskt arbetssätt. Det har
under året bland annat resulterat i att nätverket Linje 17-Gäris har fortsatt att växa och
genomföra olika aktiviteter.
Barnkonsekvensanalyser och synliggörandet av barns situation behöver utvecklas inom
förvaltningen för att uppnå målsättningarna inom programmet för barnets rättigheter och
inflytande. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområde 4.4 bedöms därför uppfyllas
delvis. Under året har förvaltningen inlett en kartläggning gällande användningen av
arbetsverktyg som framgår i programmet för barnets rättigheter och inflytande i syfte att
utforma en förvaltningsövergripande tidplan för implementering av dessa.
Samtliga verksamheter arbetar för att uppmärksamma våld i nära relation samt erbjuda
insatser vid behov. Förvaltningen fortsätter utveckla metoder och arbetssätt för att
uppmärksamma våldsutsatthet. Antalet våldsutsatta personer som förvaltningen har kännedom
om har dock minskat i förhållande till föregående år. Förvaltningen kommer därför att
fortsätta arbetet med implementeringen av metoder och arbetssätt för att uppmärksamma våld
under kommande år, bland annat i form av utbildningsinsatser.
Förvaltningen utvecklar sitt arbete med stöd och service till personer med
funktionsnedsättning i syfte att uppnå ökad självständighet för individen. Ett
utvecklingsarbete för att arbetsmarknadsinsatser i högre utsträckning ska göras tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning har påbörjats. Åtgärder genomförs för att öka
tillgängligheten i fysiska miljöer och för att säkerställa att klarspråk används i förvaltningens
kommunikation med invånarna. Årets brukarundersökning visar att fler är nöjda med
biståndshandläggarens bemötande, och resultaten för verksamheterna är också överlag goda.
De dagliga verksamheterna och bostäderna med särskild service inom stadsdelsområdet drivs
på entreprenad. Under året har verksamheterna bland annat utvecklat sitt arbete med fysisk
aktivitet och andra fritidsaktiviteter, samt ökat tillgången till digitala verktyg.
Förvaltningen arbetar för att stärka invånarnas möjligheter till delaktighet och inflytande.
Insatser för att stärka brukarinflytande och delaktighet pågår inom flera verksamheter. Antalet
inkomna medborgarförslag har ökat från 23 föregående år till 33 i år.
Förvaltningen följer upp verksamheter på entreprenad och enskilt driven verksamhet i syfte
att säkerställa och främja god kvalitet och jämlik tillgång till verksamheterna. De
uppföljningar som genomförts under året visar överlag på god kvalitet och att utförarna i
huvudsak uppfyller de ställda kraven.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
Inriktningsmålet bedöms uppfyllas utifrån att samtliga verksamhetsmål uppfylls helt, utom ett
som uppfylls delvis.
De kommunala förskolorna har under året ökat sitt fokus på den pedagogiska relationens
betydelse och arbetat tillsammans i gemensamma lärprojekt som har utvecklat verksamheten.
Satsningen på språkutveckling och flerspråkighet har fortsatt. Föreläsningar om läsförståelse
och samarbete med biblioteken i stadsdelsområdet har gett en ökad medvetenhet hos
personalen om läsningens betydelse för språkutvecklingen. Digitala verktyg har blivit ett allt
viktigare stöd i barnens utforskande i förskolan. Den handledning och fortbildning som ges av
förskolans stödenhet har gett ökad kunskap kring barn i behov av särskilt stöd vilket stärker
inkluderingen. Jämställdhetsfrågor och normkritik har blivit mer integrerat i det ordinarie
arbetet. Alla förskoleenheter arbetar med jämställdhetsanalys och har genomfört olika former
av undersökningar i sin verksamhet.
Under året har förvaltningen genomfört en sammanhållen organisering av
utredningsenheterna för barn, vuxna och personer med funktionsnedsättning. Den förändrade
organisationen underlättar för familjeorienterat arbetssätt i form av nätverksarbete och
tvärprofessionellt teamarbete. Planering, utredning och uppföljning sker då samordnat med
fokus på det samlade behovet som framkommer hos enskilda såväl som familjen som helhet.
Ett utvecklingsarbete har inletts under året med fokus på att uppmärksamma kvinnors behov
gällande planering, genomförande och uppföljning vid behandling mot missbruk. Detta har
resulterat i att andelen insatser till kvinnor som har avslutats enligt plan mer än fördubblats
under året.
Förvaltningens verksamheter har bedrivit ett aktivt arbete för att säkerställa att insatser i egen
regi möter de behov och den efterfrågan som finns hos brukare och invånare inom
stadsdelsområdet. Utvecklingsarbetet har särskilt fokuserat på insatser till barn och unga samt
familjer i form av utbildningsinsatser för familjebehandlare gällande våldsutsatthet hos barn
och utveckling av arbetssätt gällande ungdomar i riskzon för kriminell livsstil. Utbudet av
föräldraskapsstöd i gruppform har ökat under året.
Det trygghetsskapande arbetet med utgångspunkt i Skarpnäckslyftet bedrivs i samverkan med
olika aktörer. För att främja trygghet och stävja social oro ingår förvaltningen i olika
samverkansstrukturer tillsammans med bland andra polis, skolor, civilsamhälle, bostadsbolag
och föreningsliv. Arbetet bedrivs genom lokalt områdesarbete, community work vilket
förutsätter god samverkan med lokala aktörer. En åtgärdsplan för trygghetsarbetet har tagits
fram utifrån dialog och samverkan med polis, fackförvaltningar samt synpunkter från
stadsdelsområdets invånare.
Förvaltningen verkar för byggnation av grupp- och servicebostäder. Under 2017 har sex
bostäder färdigställts och sex påbörjats inom stadsdelsområdet. Genom att medverka i
detaljplaneprocesser bidrar förvaltningen med kännedom om lokala förhållanden och bevakar
att förskolor, grupp- och servicebostäder samt vårdboenden planeras i samband med dessa.
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Inom fritidsgårdar, parklekar och Skarpnäcks kulturhus har ett utvecklingsarbete bedrivits för
att öka medvetenhet och kompetens kring jämställdhets- och mångfaldsfrågor, normkritik och
likabehandling. I samverkan med lokala föreningar har många kostnadsfria aktiviteter
anordnats, exempelvis handboll, fotboll, boxning, löpning, träning på gym och liknande. En
stor mängd lovaktiviteter, bland annat Sportscamp, cirkusskola och Skarpnäcksfestivalen, har
ordnats för stadsdelsområdets barn och unga i åldrarna 6-15 år. Totalt har cirka 1400 platser
erbjudits under året genom olika former av lovaktiviteter. Barn inom stadsdelsområdet har
kunnat delta på flera lovaktiviteter.
Skarpnäcks kulturhus nära samarbete med föreningslivet har mynnat ut i ett flertal
föreningsdrivna aktiviteter och möjliggjort för fler invånare att delta utifrån sina
förutsättningar. Under året har bland annat schack, familjeyoga, utställningar och filmkvällar
erbjudits regelbundet genom samarbete med föreningar. Den öppna mötesplatsen och
aktivitetscentret för äldre har under året genomfört kulturaktiviteter såsom skapande verkstad,
musikunderhållning och kulturutflykter, med totalt sett drygt 1200 deltagartillfällen. I
samarbete med förskolans pedagogiska ledare har Skarpnäcks kulturhus tagit fram ett
scenkonstprogram med minst två föreställningar som riktar sig till förskolebarn per termin.
Den kommunala hemtjänsten och beställarenheten för äldre har båda fått mycket goda resultat
i årets brukarundersökningar. För att öka de äldres inflytande över sina hemtjänstinsatser har
en övergång till ramtid inletts under året. Insatser har även gjorts för att öka andel utförd tid
inom hemtjänsten, vilket innebär att omsorgstagarna får den tid för insatser som de beviljats.
Detta har även en positiv effekt på enhetens ekonomi. För att säkerställa ett nära ledarskap
inom hemtjänsten har den tidigare enheten delats i två delar med två enhetschefer. Den
kommunala hemtjänsten och beställarenheten för äldre har deltagit i ett projekt för
kompetensutveckling av i arbetet med personer med demenssjukdom, vilket har lett till
förbättrad samverkan mellan enheterna och ökad förståelse för varandras uppdrag.
Beställarenheten har även genomfört en särskild satsning på jämställdhetsintegrering, bland
annat i form av analys av könsuppdelad statistik över beviljade hemtjänstinsatser och
aktgranskning. Övertagandet av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla har
genomförts enligt plan på ett sätt som säkerställt kvaliteten i omsorgen och de äldres och
anhörigas trygghet. Hammarbyhöjdens trygghetsboende har omvandlats till seniorboende med
aktivitetscenter och utbudet av öppna aktiviteter för äldre har ökat, liksom antalet besökare.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att
arbeta för att pojkar och flickor ska ha lika möjligheter till goda uppväxtvillkor oavsett
bakgrund. Målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål bedöms uppfyllda, då
flertalet av årsmålen för indikatorerna uppnåtts.
I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande och barn från resurssvaga familjer drar
störst nytta av att vara i förskolan. Brukarenkäten inom förskolan visar att vårdnadshavarna är
lika nöjda med verksamheten som förra året. Av de 22 frågorna har resultaten försämrats

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 10 (105)

något på åtta frågor, förbättrats något på åtta frågor och sex frågor ligger kvar på samma nivå.
Skillnaderna jämfört med föregående år är överlag små. Detta är glädjande då det skett stora
förändringar inom förskolan under året, med start av nya förskolor, samt avveckling och
sammanslagningar av flera förskolor. Trots detta är det fortfarande 90 procent av
vårdnadshavarna som instämmer i påståendet ”jag är som helhet nöjd med mitt barns
förskola” vilket är näst högst i staden. Det är också 90 procent av vårdnadshavarna som svarar
att de upplever att förskolan som helhet är trygg och säker för barnen. Vårdnadshavare till
flickor är överlag mer nöjda med förskolan och upplever att deras barn är mer trygga än
vårdnadshavare till pojkar, skillnaden är ungefär 3-4 procentenheter. Sett till de olika
frågeområdena är skillnaderna små, men vårdnadshavare till flickor har gett något mer
positiva svar inom området ”normer och värden samt barns inflytande", liksom inom området
”nöjdhet, trygghet och rekommendation”. Vårdnadshavare till pojkar har gett något mer
positiva svar inom området ”samverkan med hemmet”.
Alla förskoleenheter arbetar med jämställdhetsanalys och har genomfört olika former av
undersökningar i verksamheten. Några enheter har undersökt vilket talutrymme flickor och
pojkar får i olika situationer, exempelvis samlingar. Andra har tittat på vilka stationer, vilket
material och vilka aktiviteter flickor och pojkar väljer inne och ute. En enhet har kartlagt
barnens rörelsemönster och utarbetat olika strategier för att utmana dem. En annan enhet har
sett över sina rutiner för vilka barn som går ut först respektive sist, vilket har resulterat i att
flickor i högre utsträckning får gå ut först. Man har också sett att flickor rör sig mer vid
utevistelse när de vuxna är aktiva. En förskoleenhet har genomfört en utbildning i
jämställdhet och normkritik, med stöd av stadens kompetensutvecklingssatsning. Enligt
enhetens egen utvärdering är det som särskilt har gett effekt för barn och deras familjer
personalens ökade kunskap kring jämställdhet och normkritiskt arbete. Barn möter en mer
jämställd förskola där både vuxna och barn utmanas i könsstereotypt tänkande då normer och
förväntningar vänds upp och ned. Satsningen och dess effekter beskrivs närmare under
rubriken "Övrigt". I förskolornas kvalitetsredovisningar framgår att jämställdhet och
normkritik har blivit mer integrerat i det dagliga arbetet.
Andelen förskollärare har ökat från 42,6 till 43,6 procent vilket innebär att årsmålet nås.
Andelen förskollärare inom förvaltningen har ökat kontinuerligt sedan 2012. Under året har
15 barnskötare fått möjlighet att studera vidare till förskollärare på betald arbetstid. När det
gäller barngruppernas storlek ligger förskolorna sammantaget över målet men grupperna är i
genomsnitt något mindre än föregående år. Gruppernas storlek varierar under året, de är
mindre på hösten då barn har gått vidare till förskoleklass för att sedan öka i storlek successivt
under året då barn löpande erbjuds platser. I början av hösten börjar många yngre barn i
förskolan och då är grupperna även mindre. Antal barn per personal har ökat sedan
föregående år och årsmålet uppnås inte.
Förskolans bedömning är att målet om att utveckla barns språk och flerspråkighet nås, vilket
stöds av att vårdnadshavarnas nöjdhet inom området har ökat i brukarenkäten.
Föräldrar i behov av ekonomiskt bistånd är en prioriterad målgrupp inom förvaltningen.
Andelen barn som lever i familjer med behov av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och
årsmålet uppnås. Under sommaren har stadsdelsområdets unga erbjudits ett flertal
kostnadsfria aktiviteter i form av bland annat Sportscamp, fritidsaktivitet i Kärrtorps IP,
cirkusskola och aktiviteter i Skarpnäcks kulturhus. En utflykt till Kolmården har möjliggjorts
för sju barnfamiljer tillsammans med familjebehandlare.
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Indikator
Andel barn som lever i
familjer som har
ekonomiskt bistånd

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

2,1 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

2,3 %

2,5 %

3,1 %

VB 2017

Analys
Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd minskar successivt. Under året har i genomsnitt 201 barn av 9
794 barn boende i stadsdelsområdet levt i familjer med behov av ekonomiskt bistånd.
Andel enheter som
genomför systematiskt
barnsäkerhetsarbete

100 %

100 %

100 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

Andel förskollärare av
totalt antal anställda
(Årsarbetare)

43,6 %

2%

41 %

42,6 %

41 %

41 %

VB 2017

Andel förskollärare som
genomgått
kompetensutveckling
inom
genuspedagogik/normkriti
k

20 %

1%

19 %

17 %

5%

Öka

2017

Andel nöjda föräldrar

90 %

90 %

90 %

87 %

2017

Antal barn per grupp

16,2
barn/avd.

16,3
barn/avd.

16

16

VB 2017

Analys
Antal barn per grupp är något lägre än 2016 (16,3). Barngruppernas storlek varierar under året. Den genomsnittliga
gruppstorleken påverkas även av fördelningen mellan äldre och yngre barn, om det är fler äldre barn inom förskolan blir
grupperna i genomsnitt större. Ett snitt för året visar på 55 procent äldre barn jämfört med yngre barn. Barngrupperna delas
regelbundet upp i mindre grupper.
Antal förskolebarn per
anställd (årsarbetare)

5,2 st

4,9 st

4,9

4,9

VB 2017

90 %

90 %

2017

3,8

3,8

2017

80 %

80 %

2017

Analys
Förvaltningen har en hög andel förskollärare vilket innebär högre personalkostnader.
Inskrivningsgraden i
förskoleverksamheten

97 %

Kvalitetsindikatorn
- Självvärdering utifrån
läroplansuppdraget

3,5

3,3

Analys
Det sammanlagda värdet för kvalitetsindikatorn har ökat från 3,3 föregående år till 3,5 i år.
Svarsfrekvens på
förskoleundersökningen

63 %

Analys
Svarsfrekvensen har minskat med två procentenheter, liksom i staden som helhet. Trenden är en minskning för varje år.
Förvaltningen har initierat en dialog med samtliga chefer inom förskolan kring hur arbetssätt och kommunikation kan
utvecklas för att öka svarsfrekvensen inom stadens brukarundersökningar.

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

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

Avvikelse

Analys
Förvaltningen har den näst högsta inskrivningsgraden i staden för barn i åldern 2-5, 97 procent. Under kommande år
planeras insatser för att få ökad kunskap om vilka barn som inte går i förskolan.
Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen,
arbetsmarknadsnämnden, samt de stadsdelsnämnder som lyfts
fram i riktlinjerna för det lokala utvecklingsarbetet, utveckla
samverkansformer med föräldrar och civilsamhälle runt grund- och
gymnasieskolor med högt socioekonomiskt index

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

Analys
Centrala riktlinjer för barnsäkerhet är under beredning inom utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
utreda hur konceptet med introduktionsförskolor kan utvecklas och
spridas till fler områden.

2017-01-01

2017-12-31

Analys
Introduktionsförskola är inte aktuellt för närvarande i Skarpnäck. Utökning av öppen förskola eller någon form av mötesplats
är mer aktuellt.

Nämndmål:
Flickor och pojkar i förskolan utvecklar sina språk och sin flerspråkighet
Uppfylls helt
Beskrivning

I förskolan är naturvetenskap, matematik och språkutveckling prioriterade områden för att
lägga en god grund för framtidens skolelever. Genom lustfyllt lärande och genom lekens
stimulans, ska barnets kunskaper och förmåga till samspel utvecklas med andra. Förskolan har
en bra kompetens om barns språkutveckling och ska i år särskilt fokusera på att stödja barns
flerspråkighet. Förskoleverksamhet erbjuds på finska. Arbetet med digitalisering inom
förskolan fortsätter, vilket bland annat innebär att barn på olika sätt ska stifta bekantskap med
kodning/programmering.
Förväntat resultat

Flickor och pojkar i förskolan är mer säkra i sina språk och sin flerspråkighet.
Analys

Pojkar och flickor i förskolan bedöms nå målen om att utveckla sina språk och sin
flerspråkighet. Alla förskoleenheter arbetar med det vidgade språkbegreppet, att barn har
många olika sätt att uttrycka sig och lära. Utvecklingsarbete pågår ständigt inom detta
område. I förskolornas kvalitetsredovisningar framgår att de föreläsningar om läsförståelse
som hållits, liksom samarbetet med biblioteken, har gett en ökad medvetenhet hos personalen
om läsningens betydelse för språkutvecklingen. De digitala verktygen tar allt större plats i
barnens vardag och har blivit ett stöd i barnens utforskande i förskolan.
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Fokus på flerspråkighet är störst inom förskoleenheterna i Bagarmossen och Skarpnäcks gård,
där andelen flerspråkiga barn är högst. Dessa stadsdelar är prioriterade i förvaltningens lokala
utvecklingsprogram, där arbetet med språkutveckling och flerspråkighet ingår. Vid en
förskoleenhet i Bagarmossen finns ordlistor med anknytning till projektinnehållet på olika
språk uppsatta på väggar. Utbud av böcker på förskolorna speglar barnens olika språks
kulturella referensramar. Förskolorna bjuder även in familjer till dialog om flerspråkighet och
till språksamtal vilket har lett till en ökad medvetenhet om familjespråkens betydelse och att
många gör mer aktiva och medvetna val kring hur de vill använda dessa i familjen. I
Skarpnäcksfältets förskoleområde har man utvecklat samarbetet mellan biblioteket och
läsombuden med fokus på flerspråkighet. Biblioteket har bland annat tagit fram samma bok
på tio olika språk samt presenterat tvåspråkiga böcker som man använder i verksamheten.
Förskolepersonal deltar i utbildningen flerspråkighet i förskolan samt teckenstöd.
Indikator
Andel vårdnadshavare till
flickor och pojkar i
förskolan som upplever att
barnet uppmuntras till att
utveckla sitt språk, sin
förmåga att berätta, ställa
frågor, uttrycka tankar, att
lyssna och utveckla sitt
skriftspråk

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

87

87

87

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål
86

KF:s
årsmål

Period
2017

Nämndmål:
Flickor och pojkar i Skarpnäck har jämlika uppväxtvillkor
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningens verksamheter arbetar för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd. Genom
samarbete mellan förskolan, skolan, de öppna verksamheterna och socialtjänsten förebyggs
riskbeteenden och riskfaktorer kring och hos barn. Samverkan är utgångspunkten vid
genomförandet av stödinsatser och bidrar till att säkerställa goda uppväxtvillkor för barnet.
Familjebehandlarna och individ- och familjeomsorgen ska gemensamt arbeta för att öka
användandet av insatser inom den egna verksamheten.
Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Barnen är väl förberedda inför övergången
till förskoleklass. De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktigast
för barns lärande och utveckling på kort och lång sikt. Det handlar om hur personal förstår,
lyssnar och förmår att se barnets potential samt hur personal handlar så att barnet känner sig
kompetent och aktivt i sitt lärande. Förskolans pedagogiska uppdrag och förskollärarens
ansvar är tydligt beskrivet i läroplanen för förskolan och skollagen.
Förväntat resultat

Flickor och pojkar med stödbehov uppmärksammas tidigt och erbjuds samordnade och
individuella insatser för att säkerställa goda uppväxtvillkor. Skarpnäcks kommunala förskolor
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har hög kvalitet. Ungdomsgårdar och parklekar erbjuder en bra och varierad verksamhet som
tilltalar många barn och unga.
Analys

Antalet barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Under
2017 har i genomsnitt 201 barn levt i familjer som ansöker om ekonomiskt bistånd, att
jämföra med 223 barn i genomsnitt under 2016. Totalt innebär det en minskning om tio
procent av antalet barn som växer upp hos familjer i behov av försörjningsstöd. Under
sommaren har sommarlovspeng beviljats för 28 barnfamiljer, vilket motsvarar cirka 26
procent av antalet barnfamiljer som ansökt om ekonomiskt bistånd under samma period.
Arbetet med information om sommarlovspeng och kostnadsfria lovaktiviteter i förvaltningens
regi kommer att utvecklas under kommande år så att de i större utsträckning kommer till nytta
för de barn som växer upp i barnfamiljer i behov av ekonomiskt bistånd.
En likvärdig förskola förutsätter en jämn kvalitet på alla förskoleavdelningar. Under året har
förskolorna inom stadsdelsområdet arbetat tillsammans i gemensamma lärprojekt som har
utvecklat verksamheten. Förskolorna deltar även i nätverk kring observation och pedagogisk
dokumentation för att lära av varandra på dessa områden.
Förskolans stödenhet bidrar genom sina insatser till att höja kunskapsnivån på alla förskolor.
De pedagogiska relationerna är avgörande för att skapa en förskola med hög kvalitet. Med
pedagogiska relationer avses interaktionen mellan förskolepersonal och barn. Det vill säga hur
förskolepersonal lyssnar på barnet, förstår, agerar och hur man förmår se barnets potential och
handla så att barnet känner sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande. Stödenheten har
under året fortsatt belysa och fördjupa begreppet pedagogiska relationer i handledning och vid
andra insatser. Förskolornas kvalitetsredovisningar visar att stödenhetens handledning och
fortbildning har gett ökad kunskap kring barn i behov av särskilt stöd, vilket leder till ökad
inkludering.
Jämställdhetsfrågor och normkritik har blivit mer integrerat i det ordinarie arbetet. Alla
förskoleenheter arbetar med jämställdhetsanalys och har genomfört olika former av
undersökningar i sin verksamhet. Arbetet med förskolornas planer mot diskriminering och
kränkande behandling sker målstyrt med genus i fokus. Därmed ökar kompetensen och
medvetenheten hos personalen att bemöta barnen på ett normkritiskt sätt och utveckla sin
normkreativitet. Även förskolans stödenhet har gjort en jämställdhetsanalys som visar att
majoriteten av de barn som får verksamhetsstöd, eller stöd i form av handledning till
personalen, är pojkar. Enheten kommer att titta närmare på dels hur man beskriver
problematiken kopplat till pojkar och flickor, dels hur personalen inom förskolan beskriver
sina utmaningar med pojkar respektive flickor.
Indikator
Andel vårdnadshavare till
flickor och pojkar i
förskolan som upplever att
barnet ges lika möjligheter
att utvecklas oberoende
på kön, etnisk tillhörighet,
religion eller
funktionsnedsättning

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

90

89

91

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål
90

KF:s
årsmål

Period
2017
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Indikator
Andel vårdnadshavare till
flickor och pojkar i
förskolan som upplever att
barnet känner sig tryggt
på förskolan

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

89

88

90

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

92

Period
2017

Analys
Andelen som instämmer i påståendet har minskat både bland pojkars och bland flickors vårdnadshavare.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avstämning av stödinsatser för barn i behov av stöd kopplas till
utvärderingsdokument. ("En stad för alla" mål 4)

2016-01-01

2017-12-31

Kvaliteten på handlingsplaner för barn i behov av stöd utvecklas
och implementeringsarbetet fortsätter. ("En stad för alla" mål 4)

2016-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att ge
sammanhållna insatser av god kvalitet till de personer som har behov av stöd och insatser.
Förebyggande arbete, tidiga insatser och insatser från den egna öppenvården är prioriterade
vad gäller barn och unga och deras familjer samt vuxna med missbruk. Förvaltningen
bedömer att målet för verksamhetsmålet uppnås då underliggande nämndmål uppnås helt
liksom majoriteten av indikatorer och aktiviteter inom inriktningsmålet.
Förvaltningen arbetar för att motverka hemlöshet och bistå personer och barnfamiljer som
lever under osäkra boendeförhållanden genom att utveckla och implementera arbetssätt som
medför positiva resultat för invånare i behov av stöd. En utvärdering av projektet
hemlöshetssamordnare har genomförts som visat på kostnadseffektivitet för förvaltningen
samt förbättrat stöd och förutsättningar för de enskilda som erhållit stöd. Se närmare under
rubrik Övrigt.
Under året har förvaltningen genomfört en sammanhållen organisering av
utredningsenheterna för barn, vuxna och personer med funktionsnedsättning för att bland
annat implementera ett familjeorienterat arbetssätt. Förhållningssättet innebär att barn- och
föräldraperspektiv inkluderas systematiskt i arbetet med utredningar för att kunna nå ett gott
resultat i allians med familjen och i förändringsarbetet. Arbetssättet förutsätter intern
samordning i arbetssätt och rutiner gällande olika verksamhetsområden, för att säkerställa att
förälderns individuella stödbehov beaktas i relation till familjens behov som helhet, oavsett
om stödbehovet avser missbruk, psykisk sjukdom eller ekonomiska svårigheter. Vanligen
omfattar stödbehovet olika verksamhetsområden. Arbetet utformas med fokus på skydds- och
riskfaktorer för samtliga individer i familjen såväl som familjen som helhet.
Förvaltningen har under året varit delaktig i två projekt som beviljats medel från sociala
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investeringsfonden. Projekten samordnas av socialförvaltningen. Ett av projekten - Nya vägar
sker i samarbete med Ersta vändpunkt och har som syfte att öka förskolepersonalens kunskap
och medvetenhet om barn som lever i familjer där det finns missbruk. Med kunskap ökar
personalens förutsättningar att göra anmälningar till socialtjänsten och därmed tillgängliggöra
Ersta vändpunkts och socialtjänstens stöd till familjer. Under hösten genomfördes
föreläsningar för de deltagande förskolorna, möte med arbetsgruppen och handledning.
Reflekterande samtal har genomförts tillsammans med förskolans stödenhet och
förskolepersonal, som stöd inför föräldrasamtal. De resultat som hittills observerats är att
personalens lyhördhet för barns olika berättelser kring sin hemsituation har ökat.
Det andra projektet- Stärkt tidigt stöd i samverkan, sker i samarbete med Öppna förskolan och
BVC i Bagarmossen och har pågått sedan september. Syftet är att tillsammans med BVC
identifiera förstagångsföräldrar och föräldrar som föder barn i Sverige för första gången och
som behöver stöd i föräldrarollen. Stödet kan ges både individuellt och i grupp.
Under året har tre förskoleenheter påbörjat arbetet med Preventionsprofilen som är ett
strukturerat verktyg som följer upp och utvecklar det förebyggande arbetet i verksamheter.
Genom att arbeta med verktyget ökar samsynen inom arbetsgruppen och kvaliteten på
verksamhetens förebyggande arbete. Preventionsprofilens frågor bygger på i forskning
framtagna risk- och skyddsfaktorer gällande barn och unga, grundat i det tvärvetenskapliga
forskningsområdet preventionsvetenskap. Verktyget är kvalitetssäkrat av Karolinska institutet
och framtaget av preventionssamordnare i Stockholms stad.
Utredningsenheten för vuxna har utvecklat sitt arbete med att uppmärksamma kvinnors behov
när det gäller planering, genomförande och uppföljning av behandling mot missbruk. Andelen
insatser till kvinnor som har avslutats enligt plan har ökat från 33 procent i
verksamhetsberättelsen för 2016 till 73 procent i dagsläget.
Andelen barn och unga som återaktualiseras för insatser inom 12 månader efter avslutad
insats har ökat under 2017. Under de första två tertialperioderna var det en betydligt högre
andel pojkar än flickor som återaktualiserades, men i slutet av året har andelen pojkar som
återaktualiseras minskat, och är nu bara något högre än andelen flickor. Under året har
förvaltningen inlett en analys av underlag gällande pojkar och identifierat 135 pojkar som
återaktualiserats under en period om två år. Analysen kommer att fördjupas på individnivå
och rutiner för avslut av utredningar rörande barn och unga kommer att ses över under
kommande år. En likvärdig analys kommer att genomföras för flickor då antalet
återaktualiserade flickor har ökat under hösten.
Under året har tillsyn utförts på samtliga 34 registrerade försäljningsställen av folköl, tobak
och receptfria läkemedel inom stadsdelsområdet. Syftet med tillsynen är bland annat att
säkerställa att försäljning görs enligt lagstadgad åldersgräns. Utöver tillsynen har kontrollköp
genomförts vid 97 procent av försäljningsställena.
Indikator
Andel barn och ungdomar
som varit aktuella för
insatser inom individ och
familjeomsorgen
(Utredningstyp BoU eller
Vuxen) och som inte är

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

74 %

72,4 %

76,9 %

84,7 %

84 %

84 %

VB 2017
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

aktuella 12 månader efter
avslutad insats (inom IoF,
BoU och Vuxna, 0-19 år)
Analys
I åldersgruppen 0-12 år är antalet som inte återaktualiserat högre, motsvarande 83,5 procent. I åldersgruppen 13-19 år är
dock antalet som inte återaktualiserats lägre, 67 procent.
Förvaltningen har inlett en analys utifrån underlag för inledda och avslutade utredningar gällande pojkar för perioden april
2015 till juli 2017, och identifierat 135 pojkar som återaktualiserats under perioden. Förvaltningen har under början av 2017
omorganiserat ärendefördelningen i verksamhetssystemet Sociala system vilket kunde tänkas förklara det ökade antalet
återaktualiserade ungdomar. Analysen av underlaget har visat att enbart 17 av de återaktualiserade unga tillhör målgruppen
ensamkommande ungdomar varför omorganiseringen inte bedöms ha medverkat till ökningen. Av de återaktualiserade
pojkarna är 58 barn i åldersgruppen 0-12 år och 76 barn i åldersgruppen 13-19 år. Analysen kommer att fördjupas på
individnivå men en inledande överblick visar att en stor del av de återaktualiserade barnen har en bakgrund som präglas av
social utsatthet, med kontakter med flera enheter inom förvaltningen samtidigt som problematiken relaterat till barnet enbart
förordar insatser utifrån frivilligt deltagande. Då antalet återaktualiserade flickor har ökat kommer förvaltningen att inleda en
motsvarande analys under kommande år.
Andel enskilda som har
fått stöd i enlighet med sitt
beslut inom
socialpsykiatrin

68,75 %

70 %

66,67 %

Andel enskilda som klarar
mer på egen hand inom
socialpsykiatrin

15,79

27,27
%

0%

Andel insats/insatser
avslutade enligt plan inom
vuxna missbruk

41,3 %

36,7 %

66,7 %

95,79 %

48,9 %

70 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

25 %

Fastställ
s av
nämnde
n

2017

35 %

35 %

VB 2017

Analys
Under 2017 har ett utvecklingsarbete skett när det gäller att uppmärksamma kvinnors behov när det gäller planering,
genomförande och uppföljning av behandling mot missbruk. Andelen insatser till kvinnor som har avslutats enligt plan har
mer än fördubblats under året. För män har andelen som har avslutats enligt plan varit i princip oförändrad under året, och
förvaltningen kommer därför under året fokusera på insatser för att förbättra resultaten för män, samtidigt som de goda
resultaten för kvinnor bibehålls.
Andel personer med
insatser inom
socialpsykiatrin som är
nöjda med hur
utredningen av deras
behov av stöd
genomfördes

73 %

67 %

77 %

Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder alkohol

61 %

59 %

Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder narkotika

91 %

Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder tobak
Andelen
försökslägenheter som
övergått till eget kontrakt
relaterat till totala antalet
försökslägenheter i
nämnden

74 %

80 %

80 %

2017

63 %

61 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

89 %

92 %

91 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

93 %

92 %

94 %

89 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

14 %

0%

100 %

30 %

25 %

2017

60 %

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 18 (105)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Analys
Under året har tre lägenheter tillkommit då de övergått från träningslägenhet till försökslägenhet. Förvaltningen har sedan
tidigare fyra försökslägenheter varav en övergått till eget kontrakt. Förvaltningen hade ett högt antal överlåtelser under 2016,
motsvarande 60 procent. Effekterna av arbetet som bedrivits under året har hittills inte resulterat i fler överlåtelser, utan
bedöms ge resultat under kommande år.
Antal hemlösa

201 st

102 st

99 st

201 st

180 st

tas fram
av
nämnde
n

2017

Analys
Resultatet är från september 2016, sedan dess har ingen ny mätning skett.

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

Analys
Förvaltningen har under året inlett arbete inom projektet Stärkt tidigt stöd i samverkan inletts. Projektet bedrivs i samarbete
med Socialförvaltningen och med stöd av sociala investeringsfonden. Syftet med projektet är att tillsammans med
barnavårdscentralerna tidigt identifiera familjer i behov av stöd och erbjuda dem olika insatser.

Nämndmål:
Barn, unga och vuxna lever ett självständigt liv
Uppfylls helt
Beskrivning

Tidiga sociala insatser ökar invånarnas möjligheter till ett självständigt och värdigt liv. Det
förebyggande arbetet fortsätter att prioriteras för att tidigt fånga upp barn och ungdomar som
far illa eller befinner sig i riskzon. Förvaltningen stärker det förebyggande arbetet,
nätverksarbetet och insatserna inom familjestöd. Nätverksarbete som arbetssätt inom
utredning kommer också att utvecklas. Utredningar och insatser ska genomföras utifrån ett
familjeorienterat arbetssätt så att stödet inriktas på såväl hela familjens, respektive förälders
som barnens behov.
Boende är en grundläggande förutsättning för att leva ett självständigt liv. Det
vräkningsförebyggande arbetet fortsätter genom individuella insatser och i samverkan mellan
avdelningar och externa aktörer. Barnfamiljer som riskerar bostadslöshet är en särskilt utsatt
målgrupp som är prioriterad inom förvaltningen.
Under förutsättning att sökta medel beviljas kommer arbetet vidareutvecklas för att stödja
prioriterade målgrupper; barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden och unga vuxna som är
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eller riskerar att bli hemlösa. Avsikten är att bedriva ett målinriktat och intensifierat arbete
med dessa grupper för att stödja dem till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar.
Inom förvaltningen finns en hög andel ensamkommande flyktingbarn. Under det kommande
året kommer förvaltningens arbete att riktas mot integration, skolgång och att förbereda de
nyanlända unga inför vuxenlivet.
Förväntat resultat

Nämndens verksamheter ger insatser som stärker förmågan till ett självständigt liv och som
bidrar till att andelen barn, unga och vuxna som har behov av stöd från socialtjänsten minskar.
Analys

Nämndmålet bedöms uppfyllas helt då sex av åtta underliggande indikatorer och samtliga
aktiviteter är helt uppfyllda.
Under året har förvaltningen bedrivit ett utvecklingsarbete gällande arbetssätt för att
säkerställa att barn och unga får rätt insats i rätt tid fortsätter genom implementeringen av
nätverksmöten samt genom att stärka medarbetarnas kunskaper och förutsättningar gällande
handläggningsprocessen. Förvaltningen genomför insatser för att stötta barn och unga till att
klara sin skolgång, se avsnitt 3.4.
Förvaltningen har bedrivit ett aktivt förebyggande arbete såväl internt inom förvaltningen som
externt med hyresvärdar och berörda myndigheter. Under året har 54 barnfamiljer fått stöd
genom enhetens vräkningsförebyggande funktion varav 31 familjer inte hade kontakt med
förvaltningens verksamheter sedan tidigare. Antalet barnfamiljer i riskzon för bostadslöshet
har minskat markant vid jämförelse med föregående år då 111 barnfamiljer erbjöds stöd
genom förvaltningen. Satsningar i form av aktivt vräkningsförebyggande arbete samt
hemlöshetssamordning bedöms ha bidragit till minskningen. Tre avhysningsbeslut har
inkommit under året gällande barnfamiljer, varav två avhysningar har kunnat förebyggas.
Under perioden har 40 personer kunnat göra framsteg i boendekedjan genom att förflytta sig
fram minst ett steg. Av de ungdomar som flyttat ut ur förvaltningens stödboende i egen regi,
Ungbo, har samtliga haft hållbart boende. Förvaltningens arbete för olika målgrupper innebär
att personerna är närmare eget och självständigt boende.
Under året har nio personer slussats ut från deltagande i projektet sociala insatsgruppen, då de
uppnått drogfrihet, arbetat eller studerat och har stabil social tillvaro. Av dessa var åtta män
och en kvinna. Fler kvinnor har sökt sig till insatsen än tidigare, och arbetet har visat att
kvinnor inom målgruppen är mer våldsutsatta än män samtidigt som de inte själva begår
våldsbrott som männen i målgruppen. Arbetssätten inom sociala insatsgruppen har utvecklas
under året för att i högre utsträckning involvera familj och anhöriga, i syfte att kunna erbjuda
insatsen till en yngre målgrupp i riskzon för kriminalitet och rekrytering till gängkriminalitet.
Fler personer har uppnått stabil social tillvaro med stöd av projektet i jämförelse med
föregående år då tre personer uppnådde målsättningen. Den markanta ökningen bedöms bero
på ökade personalresurser under delar av 2016 och 2017.
Förvaltningen har under året utvecklat arbetssätt för att säkerställa goda förutsättningar för
integration och vuxenliv för de ensamkommande flyktingbarn som förvaltningen har ansvar
för. Arbetsmetoden syftar till att öka möjligheten till god hälsa, god skolgång och

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 20 (105)

självständigt liv för de nyanlända barnen. Implementeringen av de nya arbetsmetoderna har
inletts under året och kommer att fortsätta under kommande år som ett led i utvecklingen av
socialt stöd för nyanlända. Utvecklingen av socialt stöd för nyanlända ensamkommande unga
och vuxna såväl som familjen innebär utveckling av nya arbetssätt, införande av nya
professioner och strukturer för att säkerställa goda förutsättningar för integration utifrån de
behov som finns hos målgruppen. Av de unga som förvaltningen har ansvar för är resultaten
särskilt goda för de som får uppehållstillstånd. En stor majoritet av de som fått stöd har blivit
självförsörjande och behöver inga fortsatta insatser efter avslutad placering.
Indikator
Andel
förhandsbedömningar
som görs inom 14 dagar

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

85 %

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

90 %

VB 2017

Analys
Som högst har förvaltningen uppfyllt utredningstiden i 97 procent av förhandsbedömningarna (april) och som lägst med 75
procent i maj då antalet ökade från 69 till 132 orosanmälningar. Förvaltningen har högre resultat under våren då antalet
inkomna oroanmälningar var färre än hösten. Andelen orosanmälningar har ökat under hösten i förhållande till våren vilket
lett till lägre utfall gällande utredningstiden om 14 dagar. Antalet inkomna orosanmälningar under 2017 är relativt oförändrat i
jämförelse med 2016.
Andel genomförda
nätverksmöten inför beslut
om åtgärder

87,5 %

93,3 %

81,8 %

80 %

VB 2017

Analys
Sammanlagt har nätverksmöten hållits rörande 21 barn av 24 som varit aktuella, då en familj valt att avstå från att ha
nätverksmöte under året.
Andel utredningar som
inte slutförts inom fyra
månader

10 %

2%

VB 2017

80 %

2017

Analys
Indikatorn har inte följts upp efter T2 varför senaste resultatuppföljning redovisas.
Andelen barn till
missbrukande föräldrar
som erbjuds stödinsats

100 %

100 %

100 %

Analys
Under året har samtliga barn till missbrukande föräldrar som upptäckts erbjudits stödinsats genom Ersta Vändpunkt.
Sammanlagt har fjorton barn erbjudits stödinsats, varav åtta pojkar och sex flickor.
Antal avhysningar
barnfamiljer

1 st

Antal avhysningar vuxna

9 st

Antal ej verkställda
vräkningshot för
barnfamiljer

54

Antal personer som
förflyttat sig framåt inom
boendekedjan

40

7 st

29

2 st

11

4 st

1 st

2017

6 st

9 st

2017

111

50 st

VB 2017

35 st

VB 2017
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Delta i projektet Stärkt brukarinflytande tillsammans med
Södermalms stadsdelsförvaltning ("En stad för alla" mål 3)

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
En kartläggning av kunskaper och metoder för brukarinflytande har genomförts inom förvaltningen under våren.
Regelbundna möten och workshops har hållits med Södermalms stadsdelsförvaltning för inhämtning av kunskap och
erfarenhet gällande implementering av modell för brukarinflytande.
Det arrangeras tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter för barn och
ungdomar med funktionsnedsättning. ("En stad för alla" mål 7)

2016-01-01

2017-12-31

Analys
I Skarpnäcks kulturhus arrangeras regelbundet olika kulturaktiviteter för barn och ungdomar där alla kan delta.
Det finns möjlighet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning att åka på sommarkollo. ("En stad för alla"
mål 7)

2016-01-01

2017-12-31

Insats från SIP-samordnare för att öka kunskaper om SIP och hur
man håller SIP-möten

2017-01-01

2017-12-31

Analys
Under året har samordnade för samordnad individuell plan (SIP) genomfört satsningar inom avdelningen för förskola samt för
medarbetare som arbetar med barn och unga.
SIP samordnare ska utforma en brukarutvärdering för SIP, vuxen
och barn

2017-01-01

2017-08-31

Avvikelse

Analys
En utvärdering av barn och ungas upplevelser av nyttan med samordnad individuell plan (SIP) har inte varit möjligt att
genomföra under första projektåret då det förutsätter att deltagande aktörer i SIP hunnit komma igång med arbetet innan
nyttan kan mätas. Föräldrar, vårdnadshavare och deltagande barn har istället erbjudits utvärdering genom webbverktyget
SIP-kollen.

Nämndmål:
Invånarna möter en sammanhållen socialtjänst
Uppfylls helt
Beskrivning

Samarbetet mellan avdelningarna och enheterna ska präglas av ett gemensamt ansvar för
bedömning, utredning, genomförande och uppföljning. Under året ska en samordnare för
samordnade individuella planer (SIP) anställas inom förvaltningen för att säkerställa att det
utökade målet uppfylls och att arbetet bedrivs med fokus på kvalitet för den enskilde.
Interna nätverksmöten i gemensamt forum, Arbsam, med regelbunden närvaro från Jobbtorg
Stockholm ska hållas under året. Jobbtorg Stockholm samordnar insatser som möjliggör
inträde på arbetsmarknaden.
Förväntat resultat

Invånare i behov av stöd bemöts av en sammanhållen socialtjänst, vars insatser bidrar till ökad
självständighet.
Analys

Nämndmålet bedöms som helt uppfyllt då två av fyra indikatorer och underliggande aktivitet
är helt uppfyllda. Två indikatorer har utgått på grund av att utvärderingsmetod behövt
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omprövas samt att utbildningsinsatser fördröjts. Målsättningarna inom nämndmålet bedöms
dock vara uppfyllda då invånarnas möjligheter att mötas av en sammanhållen socialtjänst
stärkts under året.
Förvaltningens verksamheter arbetar med intern och extern samverkan för att säkerställa att
ingen invånare som söker stöd ska hamna mellan olika ansvarsområden. Under året har
förvaltningen genomfört en sammanhållen organisering av utredningsenheterna för barn,
vuxna och personer med funktionsnedsättning. Den förändrade organisationen underlättar för
familjeorienterat arbetssätt i form av nätverksarbete och tvärprofessionellt teamarbete där
planering, utredning och uppföljning sker samordnat med fokus på det samlade behovet som
framkommer hos personen. Ett familjeorienterat arbetssätt tar fasta på behovet av att i barnoch ungdomsutredningar fånga in riskfaktorer också hos föräldrarna såväl som på behovet av
att fråga om föräldraskapet och barnen i vuxenutredningar. Inom socialtjänsten behövs en
ökad utveckling av stöd och insatser för familjer och för barn som anhöriga som ger effekt i
form av att befintliga skyddsfaktorer stärks och riskfaktorer minskar. Det gäller såväl
praktiskt stöd och avlastning för barnet och eventuellt den andra föräldern som information
och möjlighet att prata om situationen.
Förvaltningen har stärkt arbetet med samordnad individuell plan (SIP) gällande barn med stöd
av medel från socialförvaltningen, vilket lett till en ökning av samordnade insatser för barn i
jämförelse med föregående år. Under 2016 genomfördes 99 SIP för barn och vuxna, och
under 2017 har antalet ökat till sammanlagt 132 SIP. Ökningen har främst rört SIP gällande
barn och unga. Kunskaper om SIP har ökat genom SIP-samordnares insatser och planerade
utbildningar kommer att genomföras med start under våren 2018. Initiativtagare till SIP
rörande barn och unga är främst handläggare inom socialtjänsten följt av Björkhagens skola
och Habiliteringscenter Söderstaden. Majoriteten av SIP som utformats rör unga i
åldersgruppen 14-17 år, och rör främst problematisk skolfrånvaro, funktionshinder såsom
Aspbergers syndrom och/eller ADHD samt psykiatrisk problematik. Problematiken har ofta
pågått under lång tid, i vissa fall flera år, innan SIP utformas. Vid tillfället upplevs ofta barnet
ha en ohållbar livssituation.
Målsättningen om ett utvärderingsverktyg för att mäta barn och ungas upplevelse av nyttan
med SIP under första projektåret har inte kunnat uppnås då det förutsätter att deltagande
aktörer i SIP hunnit komma igång med arbetet innan nyttan kan mätas. Deltagande barn och
föräldrar har istället erbjudits möjlighet att utvärdera SIP-mötet genom webbverktyget SIPkollen. Tjugofem familjer, motsvarande cirka hälften av de SIP-möten som hållits gällande
barn och unga, har använt SIP-kollen som visat att familjerna är mycket nöjda med
bemötande, medbestämmande, relevans och struktur (4,3 av 5 möjliga). SIP-samordnare
anställdes under april och utbildningar om SIP för medarbetare har inte hunnit genomföras
under hösten som avsett. Utbildningar är dock planerade under våren 2018.
Indikator
Andel barn och unga som
upplever att SIP gjort
nytta

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål
60 %

KF:s
årsmål

Period
2017

Analys
Denna indikator utgår då det inte varit möjligt att mäta barn och ungas upplevelse av nyttan med samordnad individuell plan
(SIP). Möjligheten att mäta upplevelsen av nyttan har varit begränsade under SIP-samordnarens första projektår då det
förutsätter att deltagande aktörer i SIP har hunnit komma igång med arbetet innan nyttan kan mätas. Föräldrar och
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

deltagande barn och unga har erbjudits möjlighet att utvärdera själva SIP-mötet genom ett webbaserat utvärderingsverktyg
kallat SIP-kollen.
Andel medarbetare som
genomgår utbildning i
SIP-möten

100 %

2017

Analys
Denna indikator utgår då utbildningar i samordnad individuell plan inte kunnat genomföras under hösten som planerat till följd
av omorganisation samt då andra utbildningsinsatser prioriterats. Under 2018 kommer flera utbildningstillfällen att erbjudas
medarbetare inom förvaltningen, främst riktat till medarbetare som arbetar med barn och unga. Utbildningsinsatser inleds i
februari 2018.
Antal SIP (samordnad
individuell plan) för barn

55 st

40 st

VB 2017

Analys
Sammantaget har 55 möten gällande samordnad individuell plan (SIP) för barn hållits under året. SIP-möten har genomförts
för barn i åldrarna sex till arton år, dock har de flesta av barnen varit i tonåren.
Antal SIP (samordnad
individuell plan) för vuxna

77 st

Deltagande i interna
nätverksmöten (Arbsam)

18 st

99 st

60 st

VB 2017

24 st

2017

Analys
Sammanlagt har 18 möten hållits gällande Arbsam under året. Fem tillfällen har ställts in då berörda enheter inte kunnat
närvara. Antalet medverkande enheter har i sin helhet varit högre jämfört med föregående år.
Jobbtorgs deltagande i
interna nätverksmöten
(Arbsam)

14 st

15 st

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Säkerställa att kommunikationslösningarna för att komma i kontakt
med socialtjänsten stöder en sammanhållen socialtjänst och en
hög tillgänglighet

2016-01-01

2017-12-31

2017

Avvikelse

Analys
Under året har omorganisationer skett inom socialtjänstens verksamheter i syfte att bland annat säkerställa snabba och
tydliga kommunikationsvägar till socialtjänsten för invånarna inom stadsdelsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta aktivt med att
utveckla samverkansformer och arbetssätt i form av lokalt områdesarbete, community work,
med bland andra polis, skolor och bostadsbolag för att främja trygghet och stävja social oro.
Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålet uppfylls helt trots att årsmålet inte nås i
underliggande indikatorer. Värdena som anges i indikatorerna är i nivå med staden i övrigt
även om förvaltningens högre målsättningar inte kunnat uppfyllas helt. Indikatorn gällande
upplevd trygghet bland stadsdelsområdets invånare, som baseras på
medborgarundersökningen, har minskat i förhållande till tidigare år samtidigt som
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Stockholmshems trygghetsmätning visar en ökad trygghet i Bagarmossen.
Stockholms stads trygghetsmätning visade att Skarpnäck var det enda stadsdelsområdet där
andelen personer som själva under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot på ett sådant
sätt att de blev rädda hade minskat. Mätningen visade även att stadsdelsområdet som helhet
hade den lägsta andel personer som känner sig otrygga i sitt bostadsområde (tre procent)
jämfört med staden i övrigt. Det är också det enda stadsdelsområdet där andelen som känner
oro för att utsättas för brott av något slag i sitt bostadsområde har minskat. Samtidigt var
Skarpnäck det stadsdelsområde där högst andel (sju procent, jämfört med fem procent i staden
som helhet) svarade att de under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för sexuella
trakasserier. Förvaltningen kommer att arbeta aktivt med frågan under kommande år och
nämnden har fattat beslut om målet att verksamheterna ska vara fria från sexuella trakasserier.
Underliggande nämndmål med indikatorer och aktiviteter gällande preventivt och
trygghetsskapande arbete uppfylls helt. Dialog har förts med stadsdelsområdets invånare
gällande trygghet, underhåll, skötsel samt upprustning av parker och parklekar genom bland
annat brukaravtal, medborgarförslag och medborgardialog.
Trygghetsskapande arbete

Det trygghetsskapande arbetet med utgångspunkt i Skarpnäckslyftet bedrivs genom olika
samverkansforum med civilsamhälle, polis, bostadsbolag och förvaltningens olika
verksamheter. Områdesvärdar rör sig synligt i Bagarmossen och Skarpnäck fem kvällar i
veckan året runt, samarbetar med fritidsgårdarna och uppmärksammar ungdomar som oroar
omgivningen. Stockholmshems trygghetsmätning visar att de boendes upplevda trygghet har
stärkts i Bagarmossen medan upplevelsen av trygghet har minskat bland de boende på
Skarpnäcksfältet. Förvaltningen har i dialog och samverkan med polisen samt berörda
förvaltningar och bolag identifierat områden som ska prioriteras för trygghets- och
brottsförebyggande åtgärder. Åtgärdsplanen bygger på resultat från stadsdelens
trygghetsvandringar, synpunkter och klagomål från allmänheten, iakttagelser och erfarenheter
från stadsdelens förebyggande verksamhet riktat mot barn, unga och unga vuxna samt
polisens underrättelser.
En inventering av förvaltningens drogförebyggande arbete har genomförts som visade bland
annat att stödet till föräldrar med barn i tonåren behöver ses över och att rutiner som rör
tobak-, alkohol-, och narkotikafrågor i de öppna verksamheterna behöver revideras. Insatser
som har stöd i forskningen och utgör basen i det drogförebyggande arbetet är ett bra
tillsynsarbete av alkohol- och tobaksförsäljning, en skola där barnen når målen, bra fritidsoch föreningsverksamheter och insatser som stödjer föräldrar i föräldrarollen.
Skötsel, underhåll och renhållning

Förvaltningen uppmärksammar och åtgärdar kontinuerligt parkmiljöer där insatser behöver
göras för att säkra medborgarnas upplevda trygghet. Det sker genom samverkan med stadens
bostadsbolag, trafikkontoret och uppmärksamma medborgare. Det handlar bland annat om
beskärning alternativt borttagning av buskar och sly samt förbättrad belysning. Resultatet av
medborgarundersökningen visar endast små förändringar i förhållande till 2016 för de
områden som förvaltningen ansvarar för.
Upprustning av parker och parklekar

Ett förslag har tagits fram för upprustning av parkleken Skyfallet. Upprustningen har inletts
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under senhösten/vintern 2017. Åtgärder för att öka tillgängligheten har genomförts i fyra
lekparker. Utvecklingen av Viloparken har fortsatt och en ny plantering och sittplatser har
anlagts.
Medborgarnas delaktighet och involvering

Ett sätt för nämnden att involvera medborgare är att erbjuda möjligheten att teckna
brukaravtal och ge förutsättningar för stadsodling. För närvarande har förvaltningen tecknat
38 brukaravtal. Avtalen omfattar allt från att sköta en liten blomrabatt till att tillsammans med
andra delta i skötseln av ett större naturområde. Möjligheten att odla gemensamt erbjuds på
elva platser efter önskemål från medborgarna. I samband med upprustningen av parkleken
Skyfallet har ett informationsmöte hållits där ett förslag till ombyggnad presenterats. De
synpunkter och idéer som inkom under tidigare dialog har beaktats i den mån det har varit
möjligt. Förslaget mottogs positivt av de som deltog i mötet. Ett flertal medborgarförslag har
inkommit som berör den fysiska miljön och tryggheten i stadsdelsområdet. Förvaltningen får
stöd att utveckla stadsdelsområdets omgivningar och medborgarna bidrar därigenom till en
god utveckling.

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

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

100 %

Andelen som upplever
trygghet i den stadsdel
där man bor

75 %

76 %

75 %

Stockholmarnas nöjdhet
med rent och städat

68 %

66 %

69 %

Stockholmarnas nöjdhet
med skötsel av park och
grönområden

68 %

68 %

68 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100 %

100 %

100 %

2017

77 %

78 %

75 %

2017

69 %

69 %

2017

71 %

69 %

2017

70 %

Nämndmål:
Invånare i Skarpnäck är trygga i en sammanhållen stadsdel
Uppfylls helt
Beskrivning

En sammanhållen stadsdel innebär att förvaltningen samverkar med bostadsbolag, polis,
lokala brottsförebyggande råd, föreningar och civilsamhälle för ökad trygghet och minskad
brottslighet i de olika stadsdelarna. Förvaltningen kommer att ytterligare förstärka sitt brottsoch drogförebyggande arbete, bland ungdomar såväl som unga vuxna.
Förväntat resultat

Upplevelsen av trygghet ökar bland stadsdelsområdets invånare.
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Analys

Nämndmålet bedöms vara helt uppfyllt då underliggande indikatorer och aktiviteter är helt
uppfyllda. I Stockholms stads trygghetsmätning framgick att Skarpnäcks stadsdelsområde i
sin helhet hade lägst andel personer som kände sig otrygga (tre procent) samt var den enda
stadsdelsområde där andelen som känner oro för att utsättas för brott av något slag har
minskat.
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inom stadsdelsområdet har bedrivits
genom lokalt områdesarbete, community work. Förvaltningen har under året haft regelbundna
möten med berörda myndigheter, skolor, lokala brottsförebyggande råd samt lokalt
föreningsliv och civilsamhälle för att säkerställa samsyn och nära samverkan. Förvaltningen
deltar i samverkansforumet samverkan mellan skola, socialtjänst och polis (SSP) som träffas
systematiskt för att uppmärksamma och stävja brottslighet bland unga inom stadsdelsområdet.
SSP rapporterar löpande till de lokala brottsförebyggande råden.
Inom stadsdelsområdet finns områdesvärdar som tjänstgör under kvällar och nätter i
stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäcks gård. Polisen och förvaltningen har en etablerad
struktur för samverkan. Under perioden har dock händelser inträffat som kan ha medfört ökad
upplevelse av otrygghet inom stadsdelsområdet varpå förvaltningen arbetar för ökad
polisnärvaro. För att motverka kriminalitet driver förvaltningen sedan 2013 projektet sociala
insatsgruppen, som har till uppdrag att arbeta uppsökande och erbjuda stöd till personer med
kriminell livsstil.
Under året har förvaltningen genomfört tillsyn vid samtliga registrerade försäljningsställen av
folköl, tobak och receptfria läkemedel. Vid tillsynsbesök kontrolleras bland annat märkning
av varningstexter, marknadsföring och handlarens egenkontrollprogram. Kontrollköp har
genomförts vid 97 procent av försäljningsställena, varvid det vid ett försäljningsställe inte
utfördes ålderskontroll. Ett dialogmöte hölls med butikens biträdande chef och den
kassapersonal som sålt tobak för att säkerställa samsyn i vikten av att kontrollera köparens
ålder. Förvaltningen har medverkat då polisen genomfört ett tillslag hos en mindre
livsmedelsbutik inom stadsdelsområdet där det återfanns olagliga tobaksvaror.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

Andel unga (åk 9) som
inte har begått brott

83 %

81 %

85 %

83 %

82 %

2017

Andel unga (åk 9) som
inte har storkonsumerat
alkohol

91 %

92 %

90 %

91 %

89 %

2017

Indikator

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Bidra till bättre belysning i stadsdelsområdet för ökad trygghet

2016-01-01

2017-12-31

Implementera årshjulet för extern kommunikation i preventivt syfte

2017-01-01

2017-12-31

Period

Avvikelse

Analys
Ett stadsövergripande årshjul för extern kommunikation om prevention till bland annat föräldrar, är en gemensam aktivitet för
alla stadsdelsförvaltningar under 2017. Syftet med årshjulet är att bidra till en enhetlig och likvärdig kommunikation över hela
staden.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samverkan mellan stadens preventionssamordnare och chefer för
att nå ökad samsyn

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Parker och grönområden är välbesökta, välskötta och trygga
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla parker och naturområden i nära
samverkan med en engagerad allmänhet, fastighetsägare, föreningar och stadens
förvaltningar. Utifrån den lokala parkplanen rustas lekparker och parkområden upp för att öka
tillgängligheten, stimulera flickors och pojkars behov av lek och rörelse samt skapa attraktiva
mötesplatser i stadsdelen.
Parkskötseln förbättras genom fortsatt tät uppföljning av entreprenörens arbete. Förvaltningen
fortsätter arbetet med att öka tillgängligheten till parker och naturområden, bland annat genom
att förbättra gångvägar och göra lekparker mer tillgängliga. Medel söks för att fortsätta
naturvårdsinsatserna i Flatens naturreservat och Nackareservatet inom Stockholms stad.
Samverkan med invånarna fortsätter genom att bland annat erbjuda möjligheten till att teckna
brukaravtal och att odla på parkmark.
Förvaltningen samverkar med andra förvaltningar kring uppdraget att tillgängliggöra stadens
naturreservat för stockholmarna samt arbeta med hur rekreativa och ekologiska värden kan
utvecklas och stärkas. Inom ramen för uppdraget kommer det påbörjade utvecklingsarbetet
vid Flaten att fortsätta med syfte att skapa ett attraktivt och hållbart besöksmål året runt för
alla. Medel söks för att bland annat anlägga spår, rastplatser, målpunkter och förbättra entréer.
Förväntat resultat

Parker och naturområden tas om hand, utvecklas, är uppskattade platser att vistas i och
upplevs som trygga.
Analys

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt trots att antalet brukaravtal är något lägre än det uppsatta
målet. Förvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla parker och grönområden. Naturvård
har genomförts i naturreservaten, till exempel vid Brotorp i Nackareservatet och vid Orhem i
Flatens naturreservat. Vid Orhem har även en gångväg rustats upp och tillgängligheten
förbättrats. Skyltar till en naturstig har tagits fram.
Upprustningen av lekparken Gullpigan i Hammarbyhöjden har pågått och vissa åtgärder
kvarstår. Dialog, planering och projektering inför upprustningen av parkleken Skyfallet har
genomförts. Utvecklingen av Viloparken har fortsatt och en ny plantering och sittplatser har
anlagts. Åtgärder för att öka tillgängligheten har genomförts i flera lekparker.
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Indikator

Periodens
utfall

Antal brukaravtal

38

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

37

40 st

2017

20

2017

Antal flickor och pojkar
som har deltagit i dialog
om upprustning av
parkleken Skyfallet

KF:s
årsmål

Period

Analys
Totalt har 85 synpunkter och idéer inkommit från barn, unga och vuxna. Eftersom de som lämnat synpunkter inte har
ombetts att uppge kön eller ålder går indikatorn inte att följa upp.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet samt
ansvariga för parker och gångvägar ska ha en löpande dialog.
Parkingenjören bjuds in till råden. ("En stad för alla" mål 1)

2016-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att medverka i
detaljplaneprocesser och då bidra med kännedom om lokala förhållanden och bevaka att
förskolor, grupp- och servicebostäder och vårdboenden planeras. Samarbeten med
fackförvaltningarna är viktigt för att nå goda resultat. Förvaltningen bedömer att målet för
verksamhetsmålet och underliggande nämndmål uppnås, då målvärdena för indikatorerna nås.
I början av året färdigställdes sex bostäder med särskild service på Finn Malmgrens väg i
Hammarbyhöjden, och ett nytt gruppboende med sex lägenheter är påbörjat i kvarteret
Ståthållaren i Bagarmossen. Under 2018 planeras 16 bostäder samt en servicelägenhet
påbörjas, som beräknas vara färdiga under 2019 och 2020. I nuläget finns 14 gruppbostäder
med totalt 75 lägenheter samt ett serviceboende med sju lägenheter inom stadsdelsområdet.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

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

6

0

6

tas fram
av
nämnde
n

2017

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

6

0

6

tas fram
av
nämnde
n

2017
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Nämndmål:
Invånarnas behov av nämndens verksamheter kommer med tidigt i
stadsplaneringen
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen bevakar de lokala intressena, inom de områden förvaltningen har rådighet över,
när nya bostäder planeras i stadsdelsområdet. Förvaltningen framför tidigt behov av
exempelvis nya förskolor, bostäder med särskild service och boenden för äldre samt initierar
samarbete för att säkerställa att förutsättningar skapas för att bedriva kommunal verksamhet.
Förvaltningen bevakar också att parkmark som används för bostäder kompenseras.
Förväntat resultat

Vid nybyggnation i Skarpnäcks stadsdelsområde planeras kommunal verksamhet in tidigt i
processen. Använd parkmark kompenseras.
Analys

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt då förvaltningen har bidragit med lokalkännedom på
möten med fackförvaltningarna i olika frågor som syftar till att staden utvecklas.
Förvaltningen har bevakat att nya förskolor byggs med hög kvalitet och med förskolegårdar
som uppfyller normen. Förvaltningen har även framfört behov av bostäder med särskild
service och boenden för äldre i samband att ny bebyggelse planeras.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen verkar för att personer med funktionsnedsättning
ställer sig i bostadskö. ("En stad för alla" mål 6)

2016-01-01

2017-12-31

Förvaltningen verkar för byggnation av grupp- och servicebostäder.
("En stad för alla" mål 6)

2016-01-01

2017-12-31

Rådet för funktionshinderfrågor deltar vid ritningsgranskning av nya
bostäder för personer med funktionsnedsättning ("En stad för alla"
mål 6)

2016-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att invånarna i
stadsdelsområdet erbjuds ett varierat och tillgängligt utbud av aktiviteter som främjar rörelse
och hälsa. Målet för verksamhetsområdet bedöms helt uppfyllt då underliggande nämndmål
och aktiviteter är helt uppfyllda utom en indikator som är delvis uppfylld.
Vid avdelningen för förebyggande arbete och kultur, där nämndens öppna verksamheter för
barn och unga ingår, har ett utvecklingsarbete inletts för att öka medvetenhet och kompetens
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kring jämställdhets- och mångfaldsfrågor, normkritik och likabehandling. En målsättning med
utvecklingsarbetet är att det ska bidra till en miljö där alla ungdomar känner sig lika välkomna
och att andelen flickor bland besökarna ska öka, då majoriteten av besökarna på
ungdomsgårdarna är pojkar. Andelen flickor bland besökarna har ökat från 23 till 38 procent
på ungdomsgården i Bagarmossen, där flertalet av de riktade verksamheterna har bedrivits,
medan ingen förändring har skett på ungdomsgården i Skarpnäck.
Förvaltningens arbete för att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter till unga med
funktionsnedsättning fortsätter. Barn och unga inom stadsdelsområdet har erbjudits ett rikt
utbud av kostnadsfria aktiviteter inom stadsdelsområdet i samverkan med lokala föreningar,
bland annat handboll, fotboll, boxning, löpning, träning på gym, brottning samt
föreställningar och aktiviteter inom kulturhuset i Skarpnäck. Lovaktiviteter har genomförts
under året med fokus på pojkar och flickor i åldrarna 6-15 år. Resultat från skolenkäten visar
låg nöjdhet bland flickor i gymnasieålder i förhållande till yngre flickor där nöjdheten uppgår
till 91 procent i årskurs fem och 76 procent i årskurs åtta. Ett utvecklingsområde för
kommande år är att utforma aktiviteter som bättre möter behoven hos flickor i gymnasieålder
och unga med funktionsnedsättning. Målsättningen är att göra detta genom dialog med barn
och unga i stadsdelsområdet.
Indikator
Andelen ungdomar (10-17
år) som upplever att de
har tillgång till
meningsfulla idrotts- och
fritidsaktiviteter

Periodens
utfall
77,57 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

78,16
%

76,36 %

76,22 %

78 %

78 %

2017

Analys
Resultaten från skolenkäten visar att 78 procent av pojkar är nöjda med utbudet av idrotts- och fritidsaktiviteter mot 56
procent av flickor. Nöjdheten bland flickor sjunker i samband med stigande ålder. Bland flickor i årskurs fem är resultaten 91
procent nöjdhet att jämföra med 76 procent nöjdhet i årskurs åtta. Lägst är resultaten i gymnasieklass 2 där enbart 41
procent är nöjda med utbudet inom stadsdelsområdet. Ett analysarbete kommer att inledas i syfte att bättre möta efterfrågan
av idrotts- och fritidsaktiviteter bland flickor inom stadsdelsområdet under kommande år.

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

Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
och fastighetsnämnden ska i samråd med miljö- och
hälsoskyddsnämnden, idrottsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden utreda anläggandet av tre leder för
stigcykling i Nackareservatet, Flatens naturreserverat samt
Kyrkhamns naturreservat (1.5)

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Med anledning av uppdraget att utreda anläggandet av en led för stigcykling i Flatens naturreservat har förvaltningen haft
möten med företrädare för stigcykling i Stockholm. Efter platsbesök i naturreservat konstaterades att förutsättningar inte finns
för en längre stigcykelled. Därmed saknas intresse från föreningslivet för en led i Flatens naturreservat. Förvaltningen
kommer arbeta vidare med att förbättra för stigcykling i Nacka reservatet i samarbete med fastighetskontoret.
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Nämndmål:
Barn och unga har en meningsfull fritid och är fysiskt aktiva
Uppfylls helt
Beskrivning

Stadsdelsområdets barn och unga erbjuds fritidsaktiviteter i parklekar och på ungdomsgårdar.
Verksamheternas innehåll, utveckling och i viss mån öppettider bygger på delaktighet från
barnen och ungdomarna. Parklekarna nyttjas på förmiddagarna av förskolor och
familjedaghem, när de äldre barnen går i skolan. Förvaltningens parklekar erbjuder barn och
ungdomar utan skolbarnsomsorg en fritid, där de utvecklar sitt intresse och sin förmåga till
lek, utevistelse, rörelse och idrott.
För ungdomar finns mötesplatser i form av ungdomsgårdar i tre stadsdelar. För unga vuxna i
åldrarna 18-24 finns mötesplatser i Bagarmossen och Skarpnäcks Gård. På dessa mötesplatser
kan förvaltningen medverka till att förankra demokratiska värderingar samtidigt som
stadsdelsområdets unga erbjuds en trygg miljö, meningsfulla aktiviteter och social samvaro.
Skarpnäcks kulturhus erbjuder olika fritidsaktiviteter för barn och unga, bland annat i form av
skapande verkstad.
Genom föreningsbidrag stöttar förvaltningen det aktiva föreningslivet i stadsdelsområdet som
bland annat bedriver idrotts- och fritidsverksamhet för unga.
Förväntat resultat

I stadsdelsområdet finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter och mötesplatser av god kvalitet,
där alla barn och unga kan delta på lika villkor. Flickor och pojkar erbjuds en trygg miljö,
meningsfulla aktiviteter och social samvaro vilket bidrar till att förebygga riskbeteenden.
Aktiva föreningar erbjuder goda möjligheter för barn och unga att utöva olika idrotter och
andra fritidssysselsättningar.
Analys

Stadsdelsområdets barn och unga har erbjudits ett varierat och meningsfullt utbud av
fritidsaktiviteter, och underliggande aktivitet har uppfyllt, varför nämndmålet bedöms uppnås.
Förvaltningens verksamheter samarbetar internt och samverkar med lokala föreningar i syfte
att möjliggöra fler aktiviteter för stadsdelsområdets invånare, särskilt barn och unga. Cirka
1400 platser i kostnadsfria lovaktiviteter har erbjudits till stadsdelsområdets barn och unga
under året i form av bland annat Sportscamp, cirkusskola och Skarpnäcksfestivalen. Det höga
antalet platser har möjliggjorts utifrån förvaltningens nära samarbete med föreningsliv och
genom ungdomar som sommarjobbat i förvaltningens verksamheter. Dialog och delaktighet
sker alltid mellan personal och besökare om innehåll i aktiviteter inom såväl lovaktiviteter
som inom ordinarie verksamhet. Ett tätt samarbete mellan förvaltningens verksamheter
Skarpnäcks kulturhus, fritidsgårdar och parklekar gör att behoven hos barn och unga lättare
följs upp och kan mötas inom ramen för de olika verksamheterna.
Under året har särskilda satsningar genomförts för att öka antalet idrotts- och fritidsaktiviteter
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riktat till tjejer samt för att öka antalet flickor som besöker fritidsgårdarna. Fritidsgårdarna har
bland annat inlett samarbete med föreningen Korpen som regelbundet erbjudit
idrottsaktiviteter för flickor vid två av förvaltningens fritidsgårdar. De satsningarna som
genomfört har medfört att andelen flickor bland besökarna har ökat från 23 till 38 procent på
ungdomsgården i Bagarmossen. Däremot är andelen flickor bland besökarna fortsatt låg på
ungdomsgården i Skarpnäck. Stadens medborgarenkät visar att flickor i gymnasieålder är
mindre nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter inom stadsdelsområdet. Ytterligare åtgärder
planeras därför till kommande år för att kartlägga de behov finns inom målgruppen.
Under året har en enkät genomförts och följts upp med workshop för att se över möjligheten
att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för unga med funktionsnedsättningar. Arbetet kommer
att fortsätta även under nästa år.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Inventera behov och utveckla fritidsaktiviteter för flickor och pojkar
med funktionsnedsättningar på ungdomsgårdarna ("En stad för
alla" mål 7)

2016-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Under året har en enkät genomförts som följts upp av en workshop för berörda familjer. Ytterligare aktiviteter kommer att
hållas under kommande år i syfte att se över möjligheterna att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för målgruppen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta erbjuda ett
kulturutbud som präglas av en mångfald av aktiviteter och föreställningar riktade till personer
i alla åldrar. Underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter uppfylls helt varför
förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet är uppnått.
Skarpnäcks kulturhus erbjuder ett brett kulturutbud för stadsdelsområdets invånare och
besökarna får möjlighet att både delta i, uppleva och själva organisera olika aktiviteter och
former av kultur. Skarpnäcks kulturhus är en naturlig mötesplats och har fortsatt ökat
besöksantal. Det nära samarbetet med föreningslivet har mynnat ut i ett flertal föreningsdrivna
aktiviteter och möjliggjort för fler invånare att delta utifrån sina förutsättningar. Kulturhuset
arrangerade bland annat nationaldagsfirande tillsammans med de fem minoriteterna och
föreningar inom stadsdelsområdet, cirka 2 500 besökare deltog under dagen. Lokala
konstnärer och invånare har deltagit i olika konstprojekt, det har genomförts en Romsk
kulturafton och husets foajé har utformats till en mötesplats där alla ska känna sig och vara
välkomna.
Skarpnäcks kulturhus har under 2017 inlett ett samarbete med kulturförvaltningen om ett
socialt center i stadsdelsområdet som i samarbete med föreningsliv och berörda
fackförvaltningar ska medverka till att minska utanförskap och ge mötesplats för samhörighet
och gemenskap. Det sociala centret hade även öppet på julafton, då drygt 50 besökare bjöds
på jullunch och underhållning.
De öppna mötesplatserna för äldre har under året genomfört kulturaktiviteter som skapande
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verkstad, kulturutflykter och musikunderhållning, med totalt 1 224 deltagare under året.
Samarbetet mellan Kulturhuset och förskolan har bland annat utmynnat i ett
scenkonstprogram, som innebär ett antal föreställningar för förskolebarn under året.
Nämnden har beviljat föreningsbidrag om 950 tkr bland annat till kulturell verksamhet.
Indikator
Andel ungdomar (10-17
år) som upplever att de
har tillgång till
meningsfulla
kulturaktiviteter

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

73,39 %

70,5 %

76,7 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

73 %

73 %

2017

Nämndmål:
Kulturutbudet i Skarpnäck är mångsidigt och tillgängligt för alla
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen arbetar med att utveckla kulturutbudet och att göra Skarpnäcks kulturhus till en
demokratisk mötesplats. Målsättningen är att alla ska kunna delta; kvinnor och män, flickor
och pojkar, oavsett förutsättningar och bakgrund. Kulturhuset erbjuder en mångfald av
aktiviteter och föreställningar till personer i alla åldrar. Där erbjuds även lokaler och kurser
för att möjliggöra eget kulturskapande och lokalt engagemang.
Barnens kulturskapande är sedan länge en integrerad del av lärandet inom förskolorna i
Skarpnäck. I förskolan är litteraturen en källa till språkstimulans, samtal och reflektion.
Genom att alla förskolor har läsombud finns ett utvecklat samarbete med biblioteken i
stadsdelsområdet som ger stöd och inspiration i det läs- och språkstimulerande arbetet.
På de öppna mötesplatserna för äldre erbjuds olika kulturaktiviteter såsom levande musik och
skapande verkstad. Kulturutflykter till konstmuseer och liknande genomförs regelbundet
under året. Därmed får äldre personer ökad tillgång till kulturupplevelser och sociala nätverk.
Genom föreningsbidrag stöttar nämnden det aktiva föreningslivet som bedriver
kulturverksamhet i stadsdelsområdet.
Förväntat resultat

Kvinnor och män, flickor och pojkar i alla åldrar, oavsett bakgrund, använder Skarpnäcks
kulturhus som en mötesplats för mångsidig kultur och eget skapande. Inom förskolan och de
öppna mötesplatserna för äldre ges möjlighet till kulturupplevelser och skapande verksamhet.
Analys

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt då invånarna har erbjudits ett brett kulturutbud, såväl
genom kulturhusets öppna utbud som genom riktade aktiviteter till förskolebarn och äldre.
Underliggande indikatorer och aktiviteter har uppfyllts helt.
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Under året har Skarpnäcks kulturhus haft fokus på att bredda sitt utbud för att nå nya
målgrupper. Det nära samarbetet med föreningslivet har resulterat i ett flertal föreningsdrivna
aktiviteter. Husets foajé har fått en ansiktslyftning för att bli mer av ett “allas vardagsrum”
som inbjuder till möten mellan olika målgrupper. Kulturhuset verkar som en mötesplats för
familjeaktiviteter såväl som forum för samhällsfrågor. Förvaltningen har arbetat med
målsättningen att kulturhuset ska möjliggöra för invånare inom stadsdelsområdet att kunna
vara åskådare såväl som skapare och deltagare i kulturprojekt. Invånare har bland annat
bjudits in för att delta i konstprojekt och utställningar har hållits med verk från lokala
konstnärer. Under året har sex föreställningar genomförts av personer med
funktionsvariationer. I samband med Pride-festivalen ordnades Pride-pyssel och på världens
ursprungsfolks dag hölls en romsk kulturafton. All personal har fått utbildning i jämställdhetsoch mångfaldsfrågor, normkritik och likabehandling, med målsättningen att kulturhuset ska
vara en miljö där alla känner sig lika välkomna. Antalet besökare i Skarpnäcks kulturhus har
fortsätt att öka stadigt, liksom tidigare år.
Skarpnäcks kulturhus har genom samarbete med kulturförvaltningen genomfört en förstudie
för ett socialt center, och en ansökan om stöd för drift av det sociala centret har beviljats.
Syftet med ett socialt center är att i samarbete med föreningsliv och berörda fackförvaltningar
minska utanförskap inom stadsdelsområdet genom att erbjuda mötesplats för samhörighet och
gemenskap. Fyra föreningar har varit delaktiga under 2017 vilket resulterat i att centret kunnat
ha öppet några kvällar per vecka och bland annat anordnat av soppkök, föreläsningar och
öppet julfirande.
Den öppna mötesplatsen och aktivitetscentret för äldre har under året genomfört
kulturaktiviteter, bland annat skapande verkstad i samverkan med skolelever i årskurs 2-3.
Det har även ordnats caféer med teman som litteratur och olika former av
musikunderhållning. Högtider som jul, påsk och midsommar firas under året. Regelbundet
under året görs utflykter med allmänna kommunikationsmedel, exempelvis till museer. Under
sommaren arrangerades sex kulturutflykter med buss, som sammanlagt har haft mer än 340
deltagare. Totalt sett under året har antal deltagare i kulturaktiviteterna för äldre varit 1224.
Förskolans samarbete med biblioteket i form av läsombudsträffar har slagit väl ut och stödjer
barnens språkutveckling. Barn i förskolan deltar i kulturevenemang arrangerat via Kulan, en
stadsövergripande kulturverksamhet för barn. I samarbete med förskolans pedagogiska ledare
har Skarpnäcks kulturhus tagit fram ett scenkonstprogram med minst två föreställningar per
termin som riktar sig till förskolebarn. Förskolans brukarundersökning visar att
vårdnadshavarnas uppfattning om barnens möjligheter till kulturupplevelser fortsatt ligger
betydligt lägre än det genomsnittliga värdet i staden. Alla förskolor kommer att se över sin
information till vårdnadshavare om de kulturupplevelser barnen får i förskolan.
Indikator

Periodens
utfall

Andel barn som får minst
en professionell
kulturupplevelse per
termin

85,14 %

Antal deltagare på den
öppna mötesplatsens
kulturaktiviteter för äldre

1 224

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

90,05 %

80 %

2017

850

2017

KF:s
årsmål

Period
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla förskolor har minst ett läsombud

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 delvis
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta med
kvalitetsutveckling, bemötande och delaktighet för de äldre. Förvaltningen bedömer att målet
uppfylls delvis, med tanke på att flertalet indikatorer uppfylls delvis, och att det underliggande
nämndmålet uppfylls helt. De flesta indikatorerna bygger på brukarundersökningar, som
gäller alla äldre som har beslut om insatser från förvaltningen. Resultaten visar att de äldre i
hög grad är nöjda och trygga med sina insatser. Andelen omsorgstagare som upplever att de
kan påverka hur hjälpen utförs når inte upp till det satta årsmålet men ligger över genomsnittet
i staden.
För indikatorerna gällande måltider och daglig utevistelse på vård- och omsorgsboende ligger
resultaten under de satta årsmålen, och även under stadens genomsnitt. Gällande måltider har
resultatet försämrats med sju procentenheter sedan föregående år och ligger fem
procentenheter under stadens genomsnitt. Resultatet för utevistelse har försämrats med elva
procentenheter sedan föregående år och ligger nio procentenheter under stadens genomsnitt.
De män som besvarat enkäten är betydligt mindre nöjda med möjligheterna till utevistelse,
vilket inte är fallet i staden som helhet. Resultatet behöver analyseras närmare, exempelvis
genom individuppföljning. På vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla, som övergick i
egen regi från och med 2017-10-01, planeras åtgärder för ökad kvalitet, med särskilt fokus på
maten, måltidssituationen och möjligheten till utevistelse. Det är dock endast 28 av 234 äldre
med beslut om vård- och omsorgsboende från förvaltningen som bor på Hemmet för Gamla.
När det gäller personalkontinuiteten inom hemtjänsten nås inte det uppsatta målet, men
resultatet är bättre än i staden som helhet. Skarpnäcks kommunala hemtjänst har det näst bästa
resultatet jämfört med övrig hemtjänst i egen regi i staden. För att öka tryggheten för de äldre
och kvaliteten i verksamheten fortsätter den kommunala hemtjänsten arbetet med att öka
kontinuiteten, exempelvis genom att i högre utsträckning arbeta i team, minska antalet
timanställda och genomföra åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Både lång- och
korttidsfrånvaron har fortsatt minska under året. Den kommunala hemtjänsten fick mycket
goda resultat i årets brukarundersökning. Överlag visar nämndens egna indikatorer att de äldre
som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter är mycket nöjda med bemötandet
och möjligheterna till delaktighet.
För att säkerställa god kvalitet i insatserna, oavsett utförare, följer förvaltningen upp
verksamheter, i såväl egen som enskild regi. De uppföljningar som genomförts under året
visar överlag på god kvalitet i verksamheterna. Beställarenheten för äldre har utökats med en
handläggare för att kunna intensifiera arbetet med individuppföljning för personer som
beviljats plats på vård- och omsorgsboende. Arbetet har påbörjats men inte slutförts och
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resultaten har ännu inte sammanställts.
Beställarenheten för äldre har under året fortsatt sin satsning på jämställdhetsintegrering,
bland annat genom analyser av könsuppdelad statistik över beviljade hemtjänstinsatser och
aktgranskning. Statistik för 2017 visar att kvinnor i genomsnitt beviljas hemtjänstinsatser i
något större omfattning än män. Avdelningen för äldreomsorg har beviljats
kompetensutvecklingsmedel för att genomföra en utbildningssatsning med fokus på
jämställdhet, mångfald, normkritik och likabehandling inom den kommunala hemtjänsten,
beställarenheten samt förebyggandeenheten. Satsningen kommer att inledas i början av 2018.
Den kommunala hemtjänsten och beställarenheten för äldre har sedan 2016 deltagit i ett
projekt för utveckling av arbetssätt och kompetens i arbetet med personer med
demenssjukdom eller kognitiv svikt och deras anhöriga Projektet, som avslutades i december
2017, har lett till ökad kompetens inom demensområdet, förbättrad samverkan och
kommunikation mellan enheterna och ökad förståelse för deras olika uppdrag.
Övertagandet av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla har genomförts enligt plan på
ett sätt som säkerställt kvaliteten i omsorgen och de äldres och anhörigas trygghet.
Stadsdelsnämnden har fattat beslut om en verksamhetsanpassning som innebär att antalet
platser på Hemmet för Gamla kommer att minskas från 129 till 63, vilket beräknas vara
slutfört under första kvartalet 2018.
Den 1 oktober omvandlades Hammarbyhöjdens trygghetsboende till seniorboende med
aktivitetscenter. Aktivitetscentret och den öppna mötesplatsen för äldre i Skarpnäck har varit
välbesökta under året och besökarna är mycket nöjda med aktiviteterna och bemötandet.
Den biståndsbedömda dagverksamheten för äldre som bedrivs på entreprenad av Ersta
Diakoni fick mycket bra resultat i stadens brukarundersökning, och utifrån den verksamhetsoch avtalsuppföljning som genomförts är förvaltningens sammanlagda bedömning är att
kvaliteten på dagverksamheten är mycket god.
Indikator
Andel boende på vårdoch omsorgsboende som
upplever att måltiden är
en trevlig stund på dagen

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

60 %

64 %

59 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

71 %

71 %

2017

Analys
Indikatorerna bygger på resultat från brukarundersökningar, som gäller alla äldre som har beslut om insatser från
förvaltningen. På det vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi planeras åtgärder för ökad kvalitet, med särskilt fokus
på maten och måltidssituationen.
Andel omsorgstagare som
upplever att de kan
påverka hur hjälpen utförs
i äldreomsorgen

79 %

84 %

84 %

2017

Analys
Indikatorerna bygger på resultat från brukarundersökningar, som gäller alla äldre som har beslut om insatser från
förvaltningen. Det uppsatta målet nås inte men resultatet ligger över genomsnittet i staden.
Andel personer som får
en daglig utevistelse
- vård- och
omsorgsboende

46 %

36 %

51 %

57 %

55 %

2017

Analys
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Indikatorerna bygger på resultat från brukarundersökningar, som gäller alla äldre som har beslut om insatser från
förvaltningen. På det vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi planeras åtgärder för ökad kvalitet, med särskilt fokus
möjligheten till utevistelse.
Andel trygga
omsorgstagare i
äldreomsorgen

87 %

84 %

83 %

2017

Andelen nöjda
omsorgstagare
äldreomsorgen

86 %

84 %

84 %

2017

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

10,5

10

Max 10
personer

2017

Analys
Målet nås inte fullt ut, men resultatet är bättre än i staden som helhet. Skarpnäcks kommunala hemtjänst har det näst bästa
resultatet jämfört med övrig hemtjänst i egen regi i staden.

Nämndmål:
Kvinnor och män över 65 år i Skarpnäck har ett värdigt och tryggt liv
Uppfylls helt
Beskrivning

Äldre kvinnor och män som behöver hjälp och stöd erbjuds insatser av god kvalitet.
Verksamheterna präglas av tillgänglighet, delaktighet och jämställdhet. Under året görs
särskilda satsningar på kompetensutveckling inom jämställdhet, hbtq-frågor samt våld i nära
relationer, inom alla verksamheter i egen regi.
Upprättandet av en genomförandeplan ger inflytande över insatsen, ökat självbestämmande
och värdighet för den äldre. Tryggheten ökar när den äldre möter ett fåtal personer och när
kontaktmannaskapet fungerar väl. Samverkan med primärvården, som är en förutsättning för
en trygg och väl fungerande vård och omsorg för äldre, utgör ett viktigt utvecklingsområde.
En anhörigkonsulent ger stöd till anhöriga som vårdar äldre. Sociala aktiviteter för äldre
erbjuds både inom förvaltningens öppna mötesplatser och inom biståndsbedömd
dagverksamhet, vilket skapar trygghet för dessa målgrupper.
Förväntat resultat

Genom en rättssäker biståndsbedömning säkerställs att rätt insats ges till rätt person. Äldre
kvinnor och män är delaktiga i sitt biståndsbeslut och kan påverka hur insatserna utförs. De är
nöjda och trygga med de insatser de får, och får ett gott bemötande. De äldre kvinnor och män
som kommer till de öppna mötesplatserna är delaktiga i utformningen av verksamheten, nöjda
med de aktiviteter som erbjuds och med personalens bemötande. Anhöriga som vårdar äldre
får ett gott stöd.
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Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt, då alla målvärdena för indikatorerna
nås, utom ett. Överlag visar indikatorerna att de äldre som kommer i kontakt med
förvaltningens verksamheter är mycket nöjda med bemötandet och möjligheterna till
delaktighet.
Beställarenheten för äldre genomför två gånger per år en egen brukarundersökning som visar
att de äldre upplever att de får ett gott bemötande och känner sig delaktiga i sitt
biståndsbeslut. Kvinnorna är mindre nöjda både med bemötande och med delaktighet, vilket
behöver analyseras närmare. För att säkerställa att alla som ansöker om insatser från
förvaltningen behandlas objektivt, likvärdigt och jämställt tog beställarenheten för äldre under
våren fram en ny utredningsmall, som sedan har börjat användas av alla handläggare. Den nya
mallen är utformad så att den ska vara lättläst för äldre och anhöriga, för att öka deras
möjlighet till delaktighet i handläggningsprocessen.
Den kommunala hemtjänsten har under året delats upp i två enheter för att få en mer
verksamhetsnära ledning och styrning. De reflektionsmöten som infördes vid årsskiftet har
under våren följts upp med en intern enkät, och utifrån resultaten har lokala rutiner
uppdaterats och enhetens arbetssätt har förtydligats i skrift. Detta har genomförts i syfte att
skapa en mer enhetlig hemtjänst för omsorgstagarna.
För att öka omsorgstagarnas inflytande och möjligheten för medarbetarna att tillmötesgå deras
behov skedde en övergång till ramtid inom hemtjänsten under hösten. Likaså pågår
återlämnande av delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter till primärvården, i syfte att öka
patientsäkerheten. Insatser har även gjorts för att öka andel utförd tid inom hemtjänsten, vilket
innebär att omsorgstagarna får den tid för insatser som de beviljats. Det har även en positiv
effekt på enhetens ekonomi. För att säkerställa ett nära ledarskap inom hemtjänsten har den
tidigare enheten delats i två delar med två enhetschefer. Årets brukarundersökning visade att
de äldre som får hjälp från den kommunala hemtjänsten är mycket nöjda, bland annat med det
bemötande de får och hur personalen utför sitt arbete. Resultaten har överlag förbättrats sedan
föregående år och ligger över stadens genomsnitt.
Arbetet med att förbättra samverkan med vårdcentralerna i stadsdelsområdet fortsätter. Ett
samverkansmöte med vårdcentralerna hölls i maj och ett nytt möte kommer att hållas i januari
2018.
Övertagandet av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla genomfördes enligt plan den
1 oktober 2017. Övertagandet har skett på ett sätt som säkerställt kvaliteten i omsorgen och de
äldres och anhörigas trygghet. Nästan samtlig personal valde att följa med och få anställning i
Stockholm stad. En verksamhetsanpassning som innebär att B-huset stängs och antalet platser
minskas från 129 till 63 har påbörjats och beräknas vara slutfört under första kvartalet 2018.
Den 1 oktober omvandlades Hammarbyhöjdens trygghetsboende till seniorboende med
aktivitetscenter. De boende i Hammarbyhöjdens seniorboende har bjudits in till
informationsmöten och samverkan kring aktivitetscentrets utformning. Utöver
aktivitetscentret finns även en öppen mötesplats för äldre i Skarpnäck. Tillsammans har dessa
verksamheter haft totalt drygt 9500 besök under året. Aktivitetscentret har haft öppet alla
vardagar, även under sommaren, och ett antal kulturutflykter genomfördes under sommaren.
Enhetens brukarundersökning visar att de äldre är mycket nöjda med bemötande och
aktiviteter.
stockholm.se
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Arbetet med att implementera stadens Program för stöd till anhöriga har fortsatt, i samverkan
inom Anhörigstöd sydost. Under året har ett antal kurser, utbildningar, anhöriggrupper,
utflykter och nätverksträffar genomförts, för att stötta anhöriga till äldre.
Resultaten för indikatorn gällande de äldres nöjdhet med bemötandet inom dagverksamhet
ligger en procentenhet under det uppsatta målet. Detta resultat gäller för alla äldre som har
beviljats dagverksamhet av stadsdelsförvaltningen. I den dagverksamhet som bedrivs på
entreprenad av Ersta Diakoni är 96 % av del äldre nöjda med personalens bemötande och
verksamheten fick även i övrigt mycket goda resultat i stadens brukarundersökning. När det
gäller vissa frågor finns en tydlig skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnorna överlag är
mer nöjda, bland annat med de aktiviteter som erbjuds. Utföraren arbetar aktivt för att erbjuda
fler aktiviteter som kan tilltala män. Utifrån den verksamhets- och avtalsuppföljning som
genomförts är förvaltningens sammanlagda bedömning att kvaliteten på dagverksamheten är
mycket god.
Den satsning på kompetensutveckling inom jämställdhet, hbtq-frågor samt våld i nära
relationer som var tänkt att inledas under hösten har blivit något försenad och kommer att
inledas i början av 2018. Avdelningen för äldreomsorg har beviljats medel från stadens
kompetensutvecklingssatsning för insatsen.
Indikator
Andel besökare på de
öppna mötesplatserna för
äldre som är nöjda med
personalens bemötande

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

100 %

100 %

100 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål
100 %

KF:s
årsmål

Period
2017

Analys
Enheten genomför en egen enkät två gånger per år. Det sammanlagda resultatet för året blev 9,7 poäng på en 10-gradig
skala, där allt över sju poäng skattas som ett positivt resultat.
Andel manliga besökare
på de öppna
mötesplatserna för äldre

12 %

12 %

2017

Analys
På mötesplatsen i Skarpnäck var andelen manliga besökare 19 %. Satsningen på aktiviteter som enbart riktade sig mot män,
cirkelträning och matlag gav resultat. Lunchunderhållningen i Skarpnäcks kulturhus har också många manliga besökare. På
Mötesplatsen i Hammarbyhöjden gjordes ingen särskild satsning på att öka det andelen manliga besökare och andelen blev
9 % totalt under året.
Andel personer som är
nöjda med
biståndshandläggarens
bemötande

91 %

95 %

89 %

85 %

2017

95 %

2017

Analys
Resultatet är hämtat från enhetens egen enkät som skickade ut i november.
Andel äldre med
biståndsbedömd
dagverksamhet som är
nöjda med personalens
bemötande

94 %

88 %

96 %

Analys
I den biståndsbedömda dagverksamhet för äldre som nämnden bedriver på entreprenad av Ersta Diakoni är 96 % av del
äldre nöjda med personalens bemötande.
Andel äldre med insatser
från den kommunala

88 %

87 %

88 %

85 %

2017
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Andel äldre med insatser
från den kommunala
hemtjänsten som är nöjda
med personalens
bemötande

99 %

97 %

99 %

Andel äldre som känner
sig delaktiga i sitt
biståndsbeslut

75 %

Indikator

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

hemtjänsten som anser
att personalen tar hänsyn
till deras åsikter och
önskemål
95 %

2017

75 %

2017

Analys
Resultatet är hämtat från enhetens egen enkät som skickade ut i november. 70% av kvinnorna och 77% av männen svarar
att de upplever att de varit delaktiga i upprättandet av sin utredning.
Antal besök på den öppna
mötesplatsen för äldre

9 505 st

9 300 st

2017

Analys
Mötesplatsen i Skarpnäck hade 2757 besök, varav 2241 kvinnor och 516 män. Mötesplats Hammarbyhöjden hade 6748
besök, varav 6168 kvinnor och 580 män. Totalt var 8409 besökare kvinnor (88 %) och 1096 män (12 %).
Antal vägledande samtal
med anhöriga till äldre
inom förvaltningens
anhörigstöd

60 st

50 st

2017

Analys
Anhörigkonsulenten har genomfört 60 vägledande samtal med anhöriga som har närstående över 65 år, varav 13 % har varit
män. Den största gruppen som sökt anhörigkonsulentens stöd är kvinnor i åldern 70-79 år som ger omsorg/vårdar sin
partner i deras gemensamma hem. Den näst största gruppen är vuxna döttrar som ger omsorg till en eller båda sina
föräldrar. Det totala antalet genomförda samtal, inklusive andra målgrupper än äldre, är 94 personer.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Särskild satsning på jämställdhetsintegrering och hbtq-kompetens
på beställarenheten för äldre

2017-01-01

2017-12-31

Särskild satsning på kompetensutveckling inom den kommunala
hemtjänsten och förebyggandeenheten, med fokus på
jämställdhets- och hbtq-frågor, samt våld i nära relationer.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Avdelningen för äldreomsorg har beviljats kompetensutvecklingsmedel för att genomföra en utbildningssatsning med fokus
på jämställdhet, mångfald, normkritik och likabehandling inom den kommunala hemtjänsten, beställarenheten samt
förebyggandeenheten. Satsningen var planerad att inledas under hösten 2017 men har blivit försenad och kommer att
inledas i januari 2018.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet har uppfyllts under året. Bedömningen grundas på
att samtliga verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.
Stadsdelsnämnden bidrar till ett klimatsmart Stockholm genom att arbeta för att
verksamheternas miljöpåverkan ska minska samt genom att bevara och utveckla värdefulla
naturmiljöer och rekreativa värden i stadsdelsområdets parker och naturområden.
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Förvaltningen har genomfört energieffektiviserande åtgärder för att minska
energiförbrukningen. Exempelvis har belysningsarmaturer ersatts med ny energieffektiv LEDbelysning, gamla vitvaror har bytts ut till nya miljövänligare alternativ och närvarostyrd
elektronik installeras. Förvaltningens transporter sker på mest miljövänliga sätt, i första hand
cykel eller kollektivt med tåg eller buss, i andra hand bil. Förvaltningens nio egna bilar är
samtliga klassade som miljöbilar.
Genom att utföra naturmarkvård i Flatens naturreservat och i Nackareservatet och sköta
kultur- och gräsmarker enligt framtagen skötselplan gynnas den biologiska mångfalden,
samtidigt som reservatens naturvärden och rekreativa värden utvecklas positivt. I samarbete
med trafikkontoret, miljöförvaltningen och andra berörda aktörer har förvaltningen påbörjat
arbetet med att utveckla en ny attraktiv entré till Flatens naturreservat. Förvaltningen har
beviljats medel för att säkerställa en fortsatt skötsel av naturreservaten samt för utveckling av
rekreativa värden. En utveckling av Orhem som målpunkt med en tillgänglig gångväg,
rastplats med väderskydd, sittplatser och grill har genomförts med syftet att stärka de
rekreativa värdena.
Nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med att förbättra möjligheterna till
materialåtervinning för att bidra till resurseffektiva kretslopp. Förvaltningens verksamheter
har under året utvecklat sitt arbete med att sortera ut farligt avfall och lämnar in det så att det
blir omhändertaget på rätt sätt. Alla förvaltningens förskolor har genomfört nivå 1 i
kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola, de flesta har även slutfört nivå 2,
och vissa förskolor har påbörjat arbetet med nivå 3 i vägledningen.
För att förbättra inomhusmiljön i förvaltningens lokaler har åtgärder i de förskolor som har
fått anmärkning av miljöförvaltningen på buller i sina lokaler prioriterats. Förvaltningen
genomför även åtgärder utifrån protokoll för obligatorisk ventilationskontroll (OVKprotokoll) från fastighetsägare, samt utifrån genomförda skyddsronder.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom systematiskt arbete med att
kartlägga och minska energiförbrukningen i verksamheterna, med utgångspunkt i Stockholms
stads miljöprogram. Nämnden har tilldelats klimatinvesteringsmedel för 2017 som har
använts till energieffektiviserande åtgärder, främst inom belysnings- och vitvaruområdet.
Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsmålet och underliggande nämndmål uppnås.

Indikator

Periodens
utfall

Köpt energi (GWh)

1,21 GWh

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016
1,26 GWh

Årsmål

KF:s
årsmål

1,31
GWh

1835
GWh

Period
2017
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Nämndmål:
Energianvändningen i nämndens verksamheter är hållbar
Uppfylls helt
Beskrivning

Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt i Stockholms miljöprogram.
Förvaltningen arbetar löpande med att minska energiförbrukningen i verksamheterna.
Förvaltningen ansöker om medel för klimatinvesteringar för att minska belysningens
energiförbrukning i förskolor.
Förväntat resultat

Förvaltningen har genomfört energibesparingsåtgärder i sina lokaler. Medarbetarna har
kunskaper om energi och klimat för att kunna fatta kloka beslut.
Analys

Förvaltningen har genomfört ett antal energieffektiviserande åtgärder. Gamla
belysningsarmaturer har ersatts med ny energieffektiv LED-belysning i ett antal förskolor
samt i förvaltningshuset, gamla vitvaror har bytts ut till nya miljövänligare alternativ och
närvarostyrd elektronik installeras där det är möjligt. Detta, i kombination med att äldre
lokaler med dålig energieffektivitet har lämnats, har lett till en minskad energiförbrukning och
nämndmålet bedöms därför ha uppnåtts.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Energieffektiviserande åtgärder, som leder till minskade
växthusgasutsläpp och kostnadsbesparingar, planeras att
genomföras i förvaltningens fastigheter under året.

2016-04-18

2017-12-31

Förvaltningen byter till mer energisnåla armaturer och belysning för
att minska energiförbrukning.

2017-04-19

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsmålet och underliggande nämndmål uppnås.
Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att verksamheterna genomför sina resor
och transporter på ett så hållbart sätt som möjligt. Medarbetare ska så långt det är möjligt gå,
cykla eller åka kollektivt. Förvaltningen erbjuder tjänstecyklar och har enbart miljöklassade
bilar, vilka används via en bilpool. Förvaltningens bilar tankas med miljöbränslen i största
möjliga mån. Dubbdäck används inte på förvaltningens fordon.
Nämndmål:
Transporter inom nämndens verksamheter är hållbara
Uppfylls helt
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Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att följa stadens resepolicy
vilket innebär att miljöanpassade transportmedel, såsom att resa kollektivt med tåg eller buss,
används i första hand. Genom detta bidrar förvaltningen till minskade utsläpp av växthusgaser
och partiklar.
Förvaltningen har nio egna bilar varav samtliga är klassade som miljöbilar. För att
effektivisera transporterna har förvaltningen inrättat en intern bilpool bestående av fyra bilar
som kan nyttjas av alla medarbetare på huvudkontoret. Förvaltningen har efter införandet av
bilpoolen kunnat minska den med en bil och nyttjandet av bilarna har effektiviserats. Alla
bilar i bilpoolen har parkeringsplatser i källaren/garaget där även laddplatserna finns för
elbilarna. Alla bilar har dubbfria vinterdäck.
Förvaltningen uppmuntrar även till miljöanpassade transporter genom att ställa vanliga cyklar
och elcyklar till medarbetarnas förfogande.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden bedömer att målet för verksamhetsmålet och underliggande nämndmål uppnås.
Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom skötselinsatser i de
naturreservat som är belägna inom stadsdelsområdet. Naturmarkvård utförs enligt
skötselplaner i Flatens naturreservat och i Nackareservatet. Insatserna syftar bland annat till
att bevara och gynna den biologiska mångfalden samt till att stärka naturvärden och rekreativa
värden. Naturreservaten producerar ekosystemtjänster som upprätthåller funktioner i naturen
och ger tjänster som är direkt eller indirekt viktiga för människan och staden. Naturreservaten
bidrar även till att rena luft, vatten och dämpa buller samt har ett högt rekreationsvärde.
Stadsodlingsarbetet sker med hög delaktighet av stadsdelsområdets invånare.
Nämndmål:
Utvecklingen i naturreservaten i Skarpnäck är hållbar
Uppfylls helt
Beskrivning

Under förutsättning att förvaltningen tilldelas medel kan skötselinsatserna fortsätta och
utvecklas. Inriktningen på ekmiljöer, gräsmarker samt att tillföra död ved fortsätter. För att
gynna den biologiska mångfalden kommer fler kultur- och gräsmarker att skötas enligt
framtagen skötselplan.
Förväntat resultat

Reservatens naturvärden och rekreativa värden utvecklas positivt.
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Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet har uppnåtts då insatser för att utveckla
naturreservaten hållbart, och gynna den biologiska mångfalden, har genomförts i enlighet med
skötselplanerna. I Nackareservatet har friställning och gallring av ekmiljöer utförts vid Lilla
Sickla och vid Brotorp har ett arbete påbörjats med att återskapa det gamla kulturlandskapet. I
Flatens naturreservat har röjning av gran genomförts. Hantering av död ved har utförts med
hjälp av hästar. Slåtter har genomförts i båda naturreservaten.
För att öka de rekreativa värdena har förvaltningen anlagt en tillgänglighetsanpassad
introduktionsslinga vid Orhem i Flatens naturreservat. Nytt väderskydd, grill och sittplatser
har också anlagts och informationsskyltar till en naturstig har tagits fram. I samarbete med
trafikkontoret, miljöförvaltningen och andra berörda aktörer har förvaltningen påbörjat arbetet
med att utveckla en ny attraktiv entré till Flatens naturreservat. Förvaltningen har under året
tecknat ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Miljöverkstaden, gällande
deras verksamhet i Flatens naturreservat. Miljöverkstaden bedriver olika aktiviteter som syftar
till att fler, framför allt barn och unga, ska få möjlighet att upptäcka naturreservatet. Ett
exempel är Äventyrsgruppen, en verksamhet för ensamkommande flyktingungdomar.
Miljöverkstaden samarbetar också med förskolor och skolor.
Indikator

Periodens
utfall

Andel mättillfällen av
strandbadens
vattenkvalitet som visar
på bra vattenkvalitet

100 %

Antal slåtterängar ökar

8

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

5

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

95 %

2017

8 st

2017

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ansöker om medel för att säkerställa en fortsatt
skötsel av naturreservaten samt för utveckling av rekreativa värden
i Flatens naturreservat.

2017-01-01

2017-12-31

Förvaltningen medverkar i arbetet med att ta fram ett lokalt
åtgärdsprogram för god vattenstatus för Flatensjön.

2017-01-01

2018-12-31

Förvaltningen ska i samarbete med trafikkontoret,
miljöförvaltningen och andra berörda förvaltningar påbörja en
utveckling av en ny attraktiv entré till Flatens naturreservat.

2017-01-01

2017-12-31

Strandlinjer inom stadsdelsområdet sköts på så sätt att både
rekreation och biologisk mångfald främjas.

2017-01-01

2018-12-31

Öka parkingenjörens kunskap om ekosystemtjänster och
dagvattenhantering

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter
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Tjänsteutlåtande
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arbetar kontinuerligt med att förbättra möjligheterna till materialåtervinning. Förvaltningen
bedömer att målet för verksamhetsmålet och underliggande nämndmål uppnås.
Förvaltningen arbetar med resurseffektiv avfallshantering med stöd av EU:s avfallshierarki.
Nämndens verksamheter har erbjudits kompetensutveckling och inspirationsseminarier för att
öka medarbetarnas kunskap och intresse för att minska mängden avfall. Hämtning av farligt
avfall från nämndens verksamheter sker med regelbundna intervaller.
Förvaltningen deltar i styrgruppen och projektgruppen i det stadsgemensamma projektet
Stocket återbruk. Projektet genomförs med utgångspunkt från stadens budget och avfallsplan
och har som övergripande syfte att öka återanvändandet av möbler och inventarier samt
förebygga förekomsten av avfall. Under perioden har en återbrukssajt med kringliggande
tjänster etablerats. Förvaltningen har använt sig av Stocket återbruk och med hjälp av den har
ett antal överblivna möbler kommit till användning för andra verksamheter.
Nämndmål:
Kretsloppen i nämndens verksamheter är resurseffektiva
Uppfylls helt
Beskrivning

Inom stadsdelsområdet finns flera natur- och grönområden, varav två är naturreservat. Dessa
producerar en rad ekosystemtjänster som människan och staden är beroende av.
Ekosystemtjänster upprätthåller funktioner i naturen och ger tjänster som är direkt eller
indirekt viktiga för människa och samhälle. De renar luft, vatten och dämpar buller samt har
ett högt rekreationsvärde.
Förvaltningen fortsätter arbeta för att säkerställa resurseffektiva kretslopp genom
miljöeffektiv avfallshantering samt fortsatt arbete med matavfallsinsamling.
Förväntat resultat

Naturreservaten förvaltas och utvecklas väl. Fler av förvaltningens verksamheter sorterar sitt
avfall. Matavfallsinsamlingen har ökat. Medarbetarna har kunskap för att fatta kloka beslut.
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter
förebygger uppkomst av, och hanterar, avfall i enlighet med stadens miljöprogram. Inom
förskolan får barn kunskap om sin delaktighet i naturens kretslopp, om ekologisk hållbarhet
samt får lära sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Förskolornas lokaler har
anpassats för att ha plats för materialsortering och hämtning av olika sorters avfall.
Naturreservaten har under året skötts i enlighet med skötselplaner, vilket bidrar till att
upprätthålla viktiga ekosystemtjänster.
Förvaltningen når inte det uppsatta målet för andel adresser där matavfall omhändertas på ett
resurseffektivt sätt. Enligt statistik från Stockholm vatten är det 62 procent av hämtställena
där matavfall hämtas. Fem adresser har avfallskvarn, vilket inte innebär att de har
matavfallsinsamling men däremot att matavfallet omhändertas på ett resurseffektivt sätt,
eftersom det sedan omvandlas till biogas. Sammanlagt blir andelen 76 procent. Förvaltningen
stockholm.se
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kommer att undersöka möjligheten att öka andelen adresser där matavfall omhändertas på ett
resurseffektivt sätt. I vissa verksamheter är matavfallsinsamling dock inte genomförbar på
grund av fysiska hinder.

Indikator
Andel adresser inom
förvaltningen där matavfall
omhändertas på ett
resurseffektivt sätt.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

76

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

90 %

2017

Analys
Enligt statistik från Stockholm vatten är det 62 procent av hämtställena där matavfall hämtas. Fem adresser har avfallskvarn,
vilket inte innebär att de har matavfallsinsamling men däremot att matavfallet omhändertas på ett resurseffektivt sätt,
eftersom det sedan omvandlas till biogas. Sammanlagt blir andelen 76 procent.
Andel enheter som har
ökat sin kunskap om
resurseffektiv
avfallshantering.

50

50 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens verksamheter sorterar ut farligt avfall och lämnar in
det så att det blir omhändertaget på rätt sätt.

2017-01-01

2017-12-31

Möjlighet till matavfallsinsamling på förvaltningskontoret utreds.

2017-01-01

2017-12-31

2017

Avvikelse

Analys
Möjligheten till matavfallshantering på förvaltningskontoret har utretts och inte bedömts genomförbart på grund av
utrymmesskäl.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål bland annat genom att nämndens
förskolor genomför åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för
kemikaliesmart förskola. Andelen ekologiska livsmedel i nämndens verksamheter som
hanterar livsmedel är hög. Förvaltningen bidrar även till målet genom att arbeta för ökad
medvetenhet och kunskap om byggvarubedömningen. Förvaltningen bedömer att målet för
verksamhetsmålet och underliggande nämndmål uppnås.
Alla förvaltningens förskolor har genomfört nivå i 1 i kemikaliecentrums vägledning för
kemikaliesmart förskola, de flesta har även slutfört nivå 2, och vissa förskolor har påbörjat
arbetet med nivå 3 i vägledningen. Inom förskolan är andelen ekologisk mat 60 procent, i
förvaltningen som helhet drygt 55 procent.
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

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 %

100 %

95%

2017

Andel bygg- och
anläggningsentreprenader
i stadens regi som
uppfyller stadens krav
avseende användning av
Byggvarubedömningen
(BVB) eller därmed
jämförliga system

100 %

0%

75 %

75%

2017

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

55,05

58,42

60,03 %

40%

2017

Analys
Från oktober månad övergick vård- och omsorgsboendet Hemmet för gamla i egen regi. Då andelen ekologiska livsmedel vid
Hemmet för gamla i nuläget är lägre än inom förskolan påverkar detta förvaltningens värde jämfört med årsmålet. Inom
förvaltningens förskolor är andelen ekologiska livsmedel 60 procent.

Nämndmål:
Miljön i nämndens verksamheter är giftfri
Uppfylls helt
Beskrivning

Förskolorna följer Stockholm stads vägledning för en kemikaliesmart förskola.
Förskolornas kökspersonal träffas regelbundet i ett nätverk för inspiration och
erfarenhetsutbyte, i syfte att utveckla maten utifrån ett hållbarhetsperspektiv och öka andelen
ekologisk och vegetarisk mat. Förvaltningen ansöker om medel för arbetet med att byta ut
material och inventarier i förskolorna och därmed minska barns exponering för skadliga
kemikalier.
Förväntat resultat

Medarbetare på förskolorna har ökad kunskap och medvetenhet om kemikalier samt gör
kemikaliesmarta inköp. Produkter och material med lägre miljökrav fasas ut. Andelen
ekologisk mat ökar.
Analys

Stadsdelsnämnden beställer i huvudsak större entreprenader av stadens egna bolag, vilket gör
att kravet på byggvarubedömningen uppfylls.
Andelen ekologisk mat är fortsatt hög inom förvaltningens förskolor. Det enda hindret för en
fortsatt ökning är om det inte upphandlas ekologiska livsmedel i tillräcklig utsträckning.
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När det gäller kemikaliesmart förskola har alla förskolor nått årsmålet genomfört nivå i 1 i
vägledning för kemikaliesmart förskola. De flesta har även slutfört nivå 2, som främst
fokuserar på ekologisk mat och kemikaliesmart mathantering. Vissa förskolor har även
påbörjat arbetet med en kemikaliesmart utemiljö som ligger under nivå 3 i vägledningen.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Förvaltningen ska ta fram en kostpolicy för förskolan

2016-01-01

2018-04-30

Avvikelse

2017-04-04

2018-04-30

Avvikelse

Analys
Kostpolicy kommer att tas fram under våren 2018.
Personal i förskolan arbetar med kemikaliesmart utemiljö
Analys
Arbetet har påbörjats inom vissa förskolor, under våren kommer en konsult att se över utemiljön för att sedan kunna
prioritera insatser.
Personal i förskolan ska gå på miljöutbildning anordnad av
kemikaliecentrum

2016-01-01

2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål bland annat genom att sträva efter god
inomhusmiljö i förvaltningens lokaler. Fokus har legat på att förbättra inomhusmiljön i de
förskolor som har fått anmärkning av miljöförvaltningen på buller i sina lokaler.
Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål
uppnås.
Nämndmål:
Inomhusmiljön i nämndens verksamheter är sund
Uppfylls helt
Beskrivning

I planeringen av om- och nybyggnation arbetar nämnden förebyggande med risker för
störningar i inomhusmiljön. Buller, dålig luftkvalitet och luktstörningar ses över.
Skyddsronder genomförs. Förskolans paviljonger med tillfälliga bygglov byts ut allteftersom
nya förskolor står klara. Ett arbete pågår för att byta ut äldre belysning i förskolor mot modern
hållbar belysning.
Förväntat resultat

Inomhusmiljön ger goda förutsättningar för medarbetarna att utföra sina uppdrag samt bidrar
till god kvalitet i förvaltningens verksamheter.
Analys

Förvaltningen inhämtar protokoll för obligatorisk ventilationskontroll (OVK-protokoll) från
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fastighetsägare. OVK-protokollen rapporteras in till miljöförvaltningen årligen och eventuella
felaktigheter åtgärdas.
Beställarenheten för äldre flyttade i början av året till nya lokaler, där luften till en början
upplevdes som väldigt torr och varm. Efter justeringar av luftflödet har luften har blivit bättre.
Under hösten har inomhustemperaturen loggats och resultatet har visat på en
genomsnittstemperatur på 21,7 grader. För att ytterligare förbättra inomhusklimatet har två
luftrenare köpts in till enheten.
KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Inriktningsmålet bedöms ha uppfyllts under året. Bedömningen grundar sig på att samtliga
verksamhetsmål uppfylls helt, utom ett som uppfylls delvis.
För att stärka kopplingen mellan verksamhet, praktik, utbildning och forskning samverkar
förvaltningen med högskolor och universitet i regionen inom områdena förskola, socialtjänst,
äldreomsorg och administration. Bland annat samverkar förvaltningen med Ersta Sköndal
högskola vid granskning och utvärdering inom socialtjänstens verksamhetsområden.
Förvaltningen har under året tagit emot sju praktikanter inom socialtjänsten och 37 personer
har fått möjlighet att göra sin verksamhetsförlagda utbildning inom förskolan. Fjorton
anställda inom förskolan genomgår fortbildning för att bli förskollärare.
För att bidra till ett företagsvänligt stadsdelsområde har förvaltningen har under året bjudit in
till tre möten med det lokala näringslivsrådet där bland annat trygghetsfrågor diskuterats.
Särskilda möten har hållits med berörda aktörer avseende trygghets- och ordningsfrågor på
Skarpnäcksfältet.
Antalet aktuella personer och familjer i behov av försörjningsstöd har fortsatt minska under
året. En granskning har genomförts under våren som visat behov av kunskapssatsningar
gällande handläggningsprocess samt utredningsarbete. Åtgärder i form av omorganisation,
utveckling av nya arbetssätt och utbildningssatsningar har genomförts under hösten för att öka
rättssäkerhet och följsamhet av riktlinjer i handläggning samt säkerställa att det stöd som
erbjuds till enskilda och familjer är av god kvalité. Åtgärderna har medfört en fördröjning av
resultaten gällande stöd till egen försörjning varför vissa indikatorer inte kunnat uppnås helt.
Effekterna av genomfört arbete bedöms kunna ge resultat under 2018. I syfte att stärka arbetet
med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden har denna målgrupp prioriterats inom förvaltningen,
genom satsningar i form av "stadsdelsmamma", offentligt skyddat anställning. 38 procent av
de kvinnor som avslutat kontakten har nått egen försörjning.
I syfte att bidra till möjligheten att utbilda sig genom hela livet har förvaltningen fortsatt
arbetet inom Pilotprojektet samverkan, skola och socialtjänst (PPSS). Sammanlagt har 29
elever med familjer fått stöd genom projektet, 16 flickor och 13 pojkar. 62 procent av de som
deltagit har fått förbättrad skolnärvaro. Projektet bedrivs till viss del med särskild inriktning
mot familjer med romsk bakgrund, åtta av eleverna som deltagit har romsk bakgrund. 45 barn
har haft verksamhetsstöd från förskolans stödenhet under året. För dessa barn hålls
samverkansmöten med skolan i samband med övergången till förskoleklass för att de ska få så
en så bra start som möjligt i skolan. Förskolans stödenhet har under året genomfört en
utvärdering av skolornas upplevelse av överlämningssamtalen, som visar att skolan fått ökad
kunskap och förståelse inför mottagandet av barnet vid skolstarten.
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Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har en ekonomi i balans. Under året har särskilda insatser
gjorts för att nå en budget i balans inom områdena individ- och familjeomsorg
(ensamkommande barn och unga), ekonomiskt bistånd och stöd och service till personer med
funktionsnedsättning.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att samverka med högskolor
och universitet i regionen inom områdena förskola, socialtjänst, äldreomsorg och
administration i syfte att stärka kopplingen mellan verksamhet, praktik, utbildning och
forskning. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande
nämndmål uppnås.
Förvaltningen har under året tydliggjort roll- och ansvarsfördelning (avseende
praktiksamordning för praktikanter inom socialtjänstens verksamhetsområden) mellan
administrationen och avdelningarna förebyggande arbete och kultur, äldreomsorg samt
individ och familjestöd. Målet är att uppnå en enhetlig och samordnad praktik för hela
socialtjänsten för att stärka förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare.
Förvaltningen har under året tagit emot sju praktikanter inom socialtjänsten och 37 personer
har fått möjlighet att göra sin verksamhetsförlagda utbildning inom förskolan.
Förvaltningens förskoleavdelning har i samarbete med Södertörns högskola blivit utsedd till
att bli ett av stadens centrum för professionsutveckling (CPU). Det övergripande syftet med
att inrätta CPU är att höja kompetensen på den verksamhetsförlagda utbildningen.
Förvaltningen ser stora möjligheter att underlätta den framtida kompetensförsörjningen inom
förskolan då många lärarstudenter inom verksamheten ger en god bas för rekrytering.
Nämndmål:
Nämndens verksamheter vilar på en kunskapsbaserad grund
Uppfylls helt
Analys

Förskolan erbjuder verksamhetsförlagd praktik för cirka 30 studerande till förskollärare från
högskolor i länet. Fjorton anställda barnskötare går på lärarhögskolan en dag i veckan för att
bli förskollärare. Förskolan Äventyret samarbetar med forskare från Stockholms universitet
för att utveckla den pedagogiska dokumentationen. Samarbetet syftar till att hitta tydligare sätt
att beskriva måluppfyllelsen i arbetet med barnen utan att göra bedömningar av barns
utveckling som kan upplevas negativt.
Samverkan sker med Ersta Sköndal högskola med praktik för studeranden samt granskning
och utvärdering av verksamhet inom socialtjänstens verksamhetsområden. Förvaltningen
samverkar även med Linköpings universitet gällande utvärdering av insatser för barn och
barnfamiljer.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att
förvaltningen har en fortlöpande dialog med lokala företagsorganisationer och
sammanslutningar som olika sätt kommer i kontakt med våra brukare och verksamheter i
stadsdelsområdet. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsmålet och underliggande
nämndmål uppnås.
Nämndmål:
Skarpnäck är företagsvänligt stadsdelsområde
Uppfylls helt
Analys

Samverkat med det lokala näringslivet har skett genom näringslivsrådet där bland annat
trygghetsfrågor diskuterats. Förvaltningen har under året bjudit in till tre möten. Dessutom har
förvaltningen haft särskilda möten med berörda aktörer avseende trygghets- och
ordningsfrågor på Skarpnäcksfältet. Förvaltningen har deltagit i Stockholm Invests och
stadsdelsförvaltningarnas nätverk för näringslivsfrågor.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att ge
individuellt stöd och insatser till de personer som saknar egen försörjning och som ansöker
om ekonomiskt bistånd. Stödet syftar till att den enskilde ska bli självförsörjande och är
anpassat efter den enskildes försörjningshinder. Förvaltningen bedömer att målet för
verksamhetsmålet har uppnåtts delvis då underliggande nämndmål och vissa indikatorer inte
uppfyllts helt.
Antalet personer och familjer som uppbär försörjningsstöd minskar, samtidigt som
förvaltningens egna indikatorer gällande målgrupperna sjukskrivna och åldersgruppen 18-24
år inte uppfylls helt. Förvaltningen har en hög andel personer och familjer i långvarigt behov
av försörjningsstöd som motsvarar 82 procent av målgruppen enligt statistik från Sweco i
november. Förvaltningen har erbjudit fler kvinnor anställningar i form av Stockholmsjobb och
offentligt skyddade anställningar (OSA) under året i jämförelse med föregående år, vilket
medfört en minskning om tio procent gällande antalet barn som lever i familjer som uppbär
försörjningsstöd. Indikatorer gällande praktikplatser och Stockholmsjobb visar dock att
förvaltningen behöver fördjupa samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen för att kunna
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möta behovet av praktikplatser och anställningar.
En granskning har genomförts under våren som visat behov av kunskapssatsningar gällande
handläggningsprocess samt utredningsarbete. Ett utvecklingsarbete har inletts gällande
vidareutveckling av arbetssätt och metoder under hösten som kommer att fortsätta under
kommande år. En omorganisering har genomförts under hösten för att säkerställa
förutsättningar för förändrings- och motivationsarbete inom verksamhetsområdet.
Utbildningssatsningar har genomförts gällande familjeorienterat arbetssätt som behöver
ytterligare implementeras under nästa år. Under året har det vidtagits markanta åtgärder inom
förvaltningen för att säkerställa ett gott bemötande och stöd av god kvalité till egen
försörjning för de personer och familjer som är i behov av ekonomiskt bistånd. Resultaten av
de vidtagna åtgärderna bedöms dock inte ge effekt förrän kommande år varför indikatorer
gällande egen försörjning inte uppnås helt.
Indikator
Andel personer som har
ekonomiskt bistånd i
förhållande till
befolkningen

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

1,46 %

1,49 %

1,57 %

1,6 %

1,5 %

1,7 %

VB 2017

Analys
Periodens utfall baseras på antal vuxna och barn som uppbär ekonomiskt bistånd. De könsfördelade uppgifterna är dock
enbart baserat på vuxna biståndstagare av mättekniska skäl. Andelen vuxna som har ekonomiskt bistånd i förhållande till
befolkningen är 1,53 procent.
Andel vuxna med
långvarigt ekonomiskt
bistånd jämfört med
samtliga vuxna invånare

1,11 %

1,04 %

1,17 %

1,11 %

1,1 %

1,1 %

VB 2017

Analys
Av de 431 personer och familjer som beviljades bistånd under november månad har 82 procent ansökt om ekonomiskt
bistånd under minst tio månader, vilket betecknas som långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Barnfamiljer utgör 24
procent av målgruppen med långvarigt behov av försörjningsstöd.
Antal aspiranter som fått
Stockholmsjobb

10 st

2 st

8 st

19 st

16 st

850 st

VB 2017

Analys
Under året har sexton personer haft Stockholmjobb, varav tretton kvinnor och tre män, vilket motsvarar förvaltningens
årsmål. Av dessa sexton personer påbörjade sex personer sina anställningar under 2016. Tio personer, varav åtta kvinnor
och två män, har fått Stockholmsjobb under året. Förvaltningen har haft budget för tio anställningar under året och har även
tilldelats ytterligare medel för att prioritera kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, varför fler kvinnor än män har
anställts.
Antal praktiktillfällen som
genomförs inom stadens
verksamheter av de
aspiranter som Jobbtorg
Stockholm matchar

9 st

2 st

7 st

1 st

12 st

500 st

VB 2017

Analys
Under perioden januari-augusti genomförde fyra personer praktik inom förvaltningen. En dialog inleddes med
arbetsmarknadsförvaltningen för att säkerställa fler praktikplatser under hösten, vilket gett resultat i form av fem
praktikplatser under perioden september- november. Årsmålet har trots ökningen under hösten inte kunnat uppfyllas helt.
Antal tillhandahållna
platser för sommarjobb

478

434

400 st

8 500 st

2017

Antal tillhandahållna
platser för
Stockholmsjobb

24

22

15 st

900 st

VB 2017

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
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Indikator
Antal ungdomar som fått
sommarjobb i stadens regi

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

432 st

203 st

229 st

463 st

450 st

8 500 st

2017

Analys
Årsmålet har fastställt utifrån totalt antal ungdomar inom stadsdelsområdet som haft sommarjobb i förvaltningens regi.
Sammantaget har 465 sommarjobbare bosatta inom stadsdelsområdet fått sommarjobb.

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

Analys
Av de 464 personer som under november beviljades ekonomiskt bistånd är 38 procent kvinnor som ansökt om ekonomiskt
bistånd i minst tio månader, vilket motsvarar långvarigt bidragstagande. Under året har kvinnor som står långt ifrån
arbetsmarknaden prioriterats inom förvaltningen genom satsningar i form av stadsdelsmamma, offentligt skyddat anställning
och inom ramen för arbetet med ekonomiskt bistånd, där 38 procent av kvinnor som avslutat kontakten nått egen försörjning.

Nämndmål:
Kvinnor och män i Skarpnäck är självförsörjande
Uppfylls delvis
Beskrivning

Förvaltningen fortsätter med metodutveckling för att minska behovet av försörjningsstöd
inom stadsdelsområdet. Prioriterade målgrupper är unga vuxna 18-24 år samt barnfamiljer.
Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med Arbetsmarknadsförvaltningens
verksamheter för att stärka arbetet med kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden samt för
att minska arbetslöshet inom målgrupperna. Anställning inom stadens verksamheter,
Stockholmsjobb, fortsätter att erbjudas för att minska arbetslösheten inom stadsdelsområdet.
Ungdomar inom stadsdelsområdet erbjuds sommar-, höstlovs- och jullovsjobb. Prioriterade
målgrupper för dessa jobb är unga med funktionsnedsättning och unga med utsatt
socioekonomisk bakgrund.
Förväntat resultat

Antalet bidragstagare och hushåll med behov av ekonomiskt bistånd minskar. Fler barn växer
upp i hushåll som är självförsörjande. Fler kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden har
insatser som på sikt medför ökad delaktighet och ekonomisk jämställdhet i deras livssituation.
Analys

Förvaltningen har till uppdrag att stödja personer och familjer i behov av ekonomiskt bistånd
till annan försörjning, vilket inte uppfyllts helt under året varför nämndmålet inte bedöms vara
helt uppfyllt.
Antalet personer och familjer i behov av försörjningsstöd har minskat, dock inte i den
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Tjänsteutlåtande
Sid 54 (105)

utsträckning som prognostiserats, framför allt inom målgruppen unga vuxna och bland
sjukskrivna. Antalet barn som växer upp i familjer som har behov av ekonomiskt bistånd har
minskat under året med sammanlagt tio procent jämfört med 2016 till följd av att fler kvinnor
har erbjudits anställning genom Stockholmsjobb och offentligt skyddad anställning (OSA) i
jämförelse med föregående år. Förvaltningens utbetalningar av ekonomiskt bistånd har fortsatt
öka under detta år, liksom föregående år.
Under våren har en intern granskning genomförts som visat brister i rättssäkerhet och
kunskaper om handläggningsprocessen. En omorganisation har genomförts under hösten som
bland annat syftat till att tydliggöra uppdrag, ansvar och förväntat resultat. I samband med
omorganisationen har nya arbetssätt initierats för att säkerställa rättssäker handläggning och
intern kontroll inom enheten samt öka förutsättningarna för uppföljning och stöd till enskilda
och familjer att uppnå egen försörjning. Bland annat har arbetet riktats för att stärka
sjukskrivna personers möjligheter till egen försörjning identifierats som ett väsentligt
utvecklingsområde inom enheten. Berörda medarbetare inom enheten har deltagit i
genomgång av Globenprocessen för att förbereda för implementering av delar av modellen.
Globenprocessen är en arbetsmetod som syftar till att förtydliga planering och arbetsprocess
med samarbetspartners i vägen till egen försörjning. Utbildningsinsatser har genomförts under
hösten gällande arbetssätt och metoder. Vidareutvecklingen av dessa kommer att fortsätta
även under kommande år. Åtgärderna som vidtagits under året har medfört en fördröjning i
arbetet inom verksamhetsområdet som lett till att en del indikatorer inte kunnat uppfyllas helt.
Åtgärderna som syftat till att förbättra kvalitén på stödet för den enskilde bedöms samtidigt ge
effekt under kommande år i form av att fler personer och familjer uppnår egen försörjning.
Indikator
Andel avslutade ärenden
där sjukskrivning varit
försörjningshindret.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

7%

5%

11 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål
30 %

KF:s
årsmål

Period
2017

Analys
Ett utvecklingsarbete har inletts under året som omfattat omorganisering och ändring av arbetssätt inom enheten för ekonomi
och arbete. Arbetet riktat för att stärka sjukskrivna personers möjligheter till egen försörjning har identifierats som ett
utvecklingsområde inom enheten, och ett utvecklingsarbete kommer att bedrivas under kommande år för att öka
målgruppens resurser och förutsättningar till självförsörjning.
Andel kvinnor som
avslutas till
självförsörjning genom
arbete eller studier

38 %

50 %

2017

Analys
Sammanlagt har 43 kvinnor av totalt 112 kvinnor upphört att ansöka om ekonomiskt bistånd under året då de varit
självförsörjande genom arbete, studier eller annan ersättning ur socialförsäkringssystemet. Av dessa har tolv personer varit
sjukskrivna. Kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden är en prioriterad målgrupp inom förvaltningen, och arbetet för att
öka möjligheterna till självförsörjning för målgruppen kommer att fortsätta under kommande år.
Antal bidragshushåll per
månad med
försörjningsstöd

438

459

400

VB 2017

Analys
Antalet aktuella personer och familjer i behov av försörjningsstöd har fortsatt minska under året. Årsmålet har dock inte
kunnat uppnås helt då åtgärder omorganiseringar, utbildningssatsningar och ändring av arbetssätt medfört en fördröjning av
resultaten gällande stöd till egen försörjning. Effekterna av arbetet bedöms dock ge resultat under kommande år då enskilda
och familjer erhåller ett mer kvalitativt stöd än tidigare.
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Indikator
Antal unga 18-24 år som
har ekonomiskt bistånd

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

46

22

23

47

30 st

KF:s
årsmål

Period
VB 2017

Analys
Under perioden januari-november har i genomsnitt 23 kvinnor respektive 22 män i åldersgruppen 18-24 år varit i behov av
försörjningsstöd. Sammantaget har 45,5 personer i åldersgruppen sökt ekonomiskt bistånd i genomsnitt per månad, vilket
avrundats till 46 personer. Antalet har varit relativt oförändrat under året med undantag för september-oktober då antalet ökat
något. Skillnaden i antal mellan könen var tydlig i början av året (26 kvinnor mot 18 män) och har jämnats ut under året.
Antalet 18-24 åringar i behov av försörjningsstöd har fortsatt att minska sedan 2015. Minskningen har dock inte skett i den
takt som prognostiserats då arbetssätt som exempelvis offentlig skyddad anställning och delegationen för unga i arbete inte
helt förankrats inom förvaltningen som planerat. Årsmålet har därför inte kunnat uppnås helt.
Antal vuxna som
genomgått behandling för
sitt missbruk/beroende
och gått vidare till
arbetsinriktad
rehabilitering

20

Summa genomsnittligt
medelbidrag per månad
och hushåll

9 264 kr

15

5

20

20 st

VB 2017

8 963 kr

8 900 kr

VB 2017

Analys
Medelbidraget har varit högre under året till följd av ökat antal ärenden och personalomsättning. Årsmålet har inte kunnat
uppfyllas främst till följd av nya arbetssätt inom staden och förvaltningen. De nya arbetssätten innebär ökat antal nyanlända
familjer och ensamkommande ungdomar som aktualiseras inom enheten för ekonomiskt bistånd, vilka inte tidigare
inkluderats i prognos av medelbidraget.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ta fram praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.
Samarbeta med arbetsförmedlingen. ("En stad för alla" mål 5)

2015-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till 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. Förvaltningen möjliggör studier för personer i
behov av ekonomiskt bistånd som står långt ifrån arbetsmarknaden genom samverkan med
arbetsmarknadsförvaltningen. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsmålet och
underliggande nämndmål uppnåtts helt.
Förskolans stödenhet har under året gett verksamhetsstöd till 45 förskolebarn och deras
familjer. För dessa barn hålls samverkansmöten med skolan i samband med övergången till
förskoleklass för att barnen ska få så en så bra start som möjligt i skolan. En utvärdering av
skolornas upplevelse av dessa samtal visar att de fått ökad kunskap och förståelse inför
bemötande av barnet vid skolstarten. Enheten ger även stöd till personal inom förskolan i
form av utbildning och handledning, vilket stärker inkluderingen av barn i behov av stöd.
För att stötta barn och unga som har hög frånvaro och låg måluppfyllelse i skolan bedrivs
stockholm.se

Tjänsteutlåtande
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pilotprojektet samverkan, skola och socialtjänst (PPSS), varav en del är särskilt riktat för
familjer av romsk bakgrund. Under året har 29 elever med familjer fått stöd genom insatsen,
varav åtta elever med romsk bakgrund. Sammanlagt har 62 procent av eleverna uppnått
förbättrad skolnärvaro med stöd från insatsen, varav sex elever med romsk bakgrund. Insatsen
har avbrutits för fem elever som haft större behov av stöd än det som kunnat erbjudas genom
insatsen. En slutsats är därför att elever med behov av stöd för förbättrad skolnärvaro behöver
erbjudas insatsen i tidigare skede än i nuläget för att insatsen ska kunna möta behoven hos
eleven.
Under året har förvaltningen, i samverkan med utbildningsförvaltningen, gjort en ansökan till
stadens sociala investeringsfond och fått den beviljad. Med stöd av fonden kommer en
integrerad förskole- och skolstödsenhet att startas under 2018. Syftet med den så kallade
"Skarpnäcksmodellen" är att ge ett tidigt stöd till barn, familjer och deras nätverk och
därigenom förhindra behov av mer omfattande insatser senare, samt att barn ska ha god
närvaro i skolan och klara godkända kunskapsmål.
Nämndmål:
Flickor och pojkar deltar i utbildning och får det stöd som behövs för att nå
målen
Uppfylls helt
Analys

Pilotprojektet samverkan, skola och socialtjänst (PPSS) har under året bedrivits inom
förvaltningen med medel av socialförvaltningen. Arbetet inom projektet syftar till att stötta
barn och unga som har hög frånvaro och låg måluppfyllelse i skolan. Uppdragen initieras
alltid från skolan och målet är att alla elever ska ha godkända betyg från grundskolan. Inom
förvaltningen drivs en del av projektet särskilt riktat för familjer av romsk bakgrund.
Sammanlagt har 29 elever med familjer fått stöd genom projektet, varav 16 flickor och 13
pojkar. Arton elever, motsvarande 62 procent har fått förbättrad skolnärvaro. Åtta elever har
romsk bakgrund. Insatsen har avslutats för två av dessa elever på grund av flytt till utlandet
och resterande elever med romsk bakgrund har uppnått förbättrad skolnärvaro. Under året har
elever inte kunnat slutföra insatsen då behovet hos eleven överstigit det stöd som kan erbjudas
inom insatsen. Personal inom projektet har då medverkat till att elever fått stöd till andra
insatser, exempelvis annan skolform. En slutsats av arbetet är att insatsen ofta erbjuds till
elever efter att skolan länge prövat åtgärder som enbart berört delar av elevens vardag. Syftet
med PPSS är att erbjuda åtgärder som rör hela elevens vardag och nätverk, och arbetet
kommer därför utvecklas under kommande år för att säkerställa att insatsen introduceras till
elever med behov i tidigare skede.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål dels genom att nämndens
stockholm.se
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verksamheter har ekonomi i balans och arbetar proaktivt med åtgärder vid avvikelser och dels
genom att använda resurser för att skapa resultat och positiva effekter för våra invånare.
Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål har
uppnåtts under året.
Bokslutet visar en ekonomi i balans före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner
redovisas ett överskott om 1,8 mnkr.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Nämndens
budgetföljsamhet efter
resultatöverföringar

99,84 %

99,89 %

100 %

100 %

VB 2017

Nämndens
budgetföljsamhet före
resultatöverföringar

100 %

100 %

100,1 %

100 %

VB 2017

Nämndens
prognossäkerhet T2

0%

0%

+/-1 %

+/- 1 %

2017

Nämndmål:
Nämndens resurser används väl med fokus på resultat för invånare i
Skarpnäck
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen strävar efter att varje verksamhetsområde bär sina kostnader utifrån tilldelade
medel. Förvaltningen omfördelar medel utifrån att enheter ska få rimliga förutsättningar att
uppfylla målen. Alla verksamheter arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering.
Förväntat resultat

Befintliga resurser används optimalt. Invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar.
Verksamhetens behov av lokaler är tillgodosett. Utformningen av lokalerna stödjer
verksamheternas utveckling.
Analys

Nämndmålet uppfylls genom att nämndens totala kostnader ryms inom budget. Dock bär inte
varje verksamhetsområde sina egna kostnader.
KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Inriktningsmålet bedöms uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att fem
verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet uppnås helt och två uppnås
delvis.
Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna.
Alla förvaltningens enheter har satt mål för jämställdhetsarbetet, fått en introduktion till
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arbetet med jämställdhetsanalys och inlett arbetet med detta. Riktade satsningar inom vissa
verksamheter har genomförts enligt plan. Förvaltningen har arrangerat en spridningskonferens
för kollegialt lärande inom jämställdhetsintegrering tillsammans med Farsta och EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsförvaltningar. Konferensen var välbesökt och flertalet deltagare
upplevde att det som presenterades under dagen var användbart och relevant, samt gav nya
tankar och idéer.
Förvaltningen har bedrivit ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom bland annat
skyddsronder, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, medarbetarenkät, kartläggningar av
psykosocial arbetsmiljö samt risk- och konsekvensanalyser vid större förändringar. Ett
långsiktigt arbete med kontinuerlig uppföljning av långtidssjukskrivna har gjort att
förvaltningens sjukfrånvaro fortsatt att sjunka även 2017. Under året har ett nytt treårigt
utbildningsprogram för förvaltningens chefer tagits fram och workshops i ämnena
misskötsamhet och arbetsrätt har genomförts inom ramen för detta. En ny arbetsmiljögrupp
bestående av fackliga representanter samt HR har bildats och revidering av samverkansavtalet
har gjorts tillsammans med de fackliga representanterna.
För att stärka arbetet med att leva upp till mänskliga rättigheter och motverka diskriminering
har de öppna verksamheterna genomfört utbildning och utvecklingsarbete för ökad
demokratikunskap samt för att utmana fördomar och normer och skapa mer välkomnande
verksamheter. Arbetet för ökad inkludering av minoriteter och bevarande av deras kultur
fortsätter genom satsningar på kulturevenemang samt mötesplatser. Satsningen Ungas
organisering fortgår, bland annat genom nätverket Linje 17-Gäris, för unga flickor och ickebinära, som har fortsatt växa.
Förvaltningens verksamheter har bedrivit flera utvecklingsarbeten för att stärka barns
inflytande och möjlighet att komma till tals, samtidigt som det funnits brister i synliggörandet
av barns situation inom vissa verksamheter. Utvecklingsarbete har genomförts bland annat
genom implementering av nätverksarbete där barn och unga ges möjlighet att beskriva sina
livssituationer samt inom förhandsbedömningar gällande oro för barn och unga där antalet
samtal med barn ökat från 25 procent till 69 procent. Personal inom förskolan har fått
fortbildning om inkluderande arbetssätt för barn med särskilda behov.
Samtliga våldsutsatta personer och familjer som förvaltningen kommit i kontakt med har
kunnat erbjudas stöd och skydd. Våldsutövare har erbjudits insats genom
Relationsvåldscentrum Sydost och barn som utsatts och upplevt olika former av våld har
kunnat erbjudas insats enligt modellen Trappan. Förvaltningen har kartlagt kunskapsnivån hos
medarbetarna när det gäller att uppmärksamma våld i nära relationer hos barn.
Personer med funktionsnedsättning erbjuds individuellt anpassade stödinsatser med
målsättningen att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Årets
brukarundersökning visar att fler är nöjda med biståndshandläggarens bemötande och
resultaten för verksamheterna är också överlag goda. De dagliga verksamheterna och
bostäderna med särskild service inom stadsdelsområdet drivs på entreprenad. Under året har
verksamheterna bland annat utvecklat sitt arbete med fysisk aktivitet och andra
fritidsaktiviteter, samt ökat tillgången till digitala verktyg. För att öka tillgängligheten har
åtgärder gjorts i fyra lekparker och parkvägar har rustats upp. Förvaltningen har under året
genomfört en inventering av vilka formuleringar som används i kommunikationen med
stockholmarna, som en grund för det fortsatta arbetet med klarspråk.
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Förvaltningen arbetar för att stärka invånarnas delaktighet och inflytande, bland annat genom
lokala råd, öppna nämndsammanträden, företagarråd och lokalt områdesarbete, community
work. Samarbete med lokala föreningar har fortsatt att utvecklas och intensifieras under året
och ett flertal större aktiviteter har genomförts i samverkan med föreningslivet. Flera
verksamheter har bedrivit utvecklingsarbete i syfte att stärka brukarinflytande och delaktighet.
Antalet inkomna medborgarförslag har ökat från 23 föregående år till 33 i år.
Arbetet med uppföljning i upphandlad verksamhet och LOV-verksamheter har genomförts
enligt plan och de uppföljningar som genomförts under året visar överlag att leverantörerna
uppfyller merparten av de ställda kraven. I de upphandlingar som genomförts under året har
miljökrav och sociala krav ställts i enlighet med stadens upphandlingsprogram.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
genom att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering och likabehandling. Förvaltningen
bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål
uppnås. Bedömningen baseras på att arbetet med jämställdhetsintegrering har intensifierats
och utvecklats sedan föregående år. Under året har enheterna satt mål för jämställdhetsarbetet,
fått en introduktion till jämställdhetsanalys och inlett arbetet med detta. Alla enheter har
identifierat en jämställdhetsutmaning de vill arbeta med, de flesta har samlat in och
sammanställt olika former av underlag och vissa har även tagit fram och genomfört åtgärder
för att komma till rätta med ojämställda förhållanden. Därutöver har riktade satsningar
genomförts inom enheten för prevention, fritid och kultur, vid beställarenheten för äldre och
inom den kommunala förskolan. Dessa satsningar beskrivs närmare under respektive
verksamhetsmål (1.1, 1.5 och 1.7).
I september arrangerade förvaltningen en spridningskonferens för kollegialt lärande inom
jämställdhetsintegrering tillsammans med Farsta och Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltningar. Spridningskonferensen var mycket välbesökt, och enligt utvärderingen
upplevde flertalet deltagare att det som presenterades under dagen var användbart och
relevant, samt gav nya tankar och idéer.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Förvaltningen använder stadens vägledning för arbete med jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden för att beakta och
tydliggöra jämställdhetsperspektivet i beslutsunderlag.

Nämndmål:
Nämndens verksamheter skapar lika värde för kvinnor, män, flickor och pojkar
Uppfylls helt
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Beskrivning

Nämnden intensifierar under året sitt arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i
verksamheten. Könstillhörighet och könsuttryck ska inte ha någon påverkan på vilken insats,
vilken service eller vilket bemötande en invånare får.
Alla enheter formulerar enhetsmål på området och fortsätter arbeta med att ta fram
könsuppdelad statistik och analysera den. Förvaltningen kommer att arbeta systematiskt med
att sprida goda exempel och ge enhetscheferna verktyg för jämställdhetsarbete i deras
verksamheter. Förvaltningen kommer även att utveckla rutiner för att säkerställa att
jämställdhetsperspektivet beaktas och tydliggörs i beslutsunderlag.
Vid två enheter, beställarenheten för äldreomsorg och de öppna verksamheterna för barn och
unga kommer fördjupade satsningar på jämställdhetsintegrering att genomföras. Likaså
kommer arbetet med jämställdhet och normkritik att stärkas ytterligare i de kommunala
förskolorna.
Förväntat resultat

Alla enheter inom förvaltningen har utvecklat arbetet med att ta fram könsuppdelad statistik
och analysera den. Vid minst två enheter har en särskild satsning på jämställdhetsintegrering
genomförts. Jämställdhetsperspektivet beaktas och tydliggörs i förvaltningens
beslutsunderlag.
Analys

Alla enheter har formulerat mål för jämställdhetsarbetet i sina verksamhetsplaner. Under
våren hölls en introduktion och workshop om analysmetoden "Sjuan" för alla enhetschefer
och enheterna har påbörjat arbetet med jämställdhetsanalyser. Alla enheter har identifierat en
jämställdhetsutmaning de vill arbeta med, de flesta har samlat in och sammanställt olika
former av underlag och vissa har även tagit fram och genomfört åtgärder för att komma till
rätta med ojämställda förhållanden. Exempelvis har utredningsenheten för vuxna i arbetet
med personer med missbruk fokuserat på att uppmärksamma kvinnors behov, vilket gett goda
resultat (se avsnitt 1.2.)
Alla enheter har tillgång till någon form av könsuppdelad statistik, exempelvis i form av
indikatorer, enkätresultat och liknande, men denna statistik har inte alltid en direkt koppling
till de jämställdhetsutmaningar som enheterna har valt att arbeta med. Många enheter arbetar
med jämställdhetsanalys enligt analysmetoden "Sjuan". Enligt metoden är de första stegen i
analysarbetet att identifiera verksamhetens uppdrag och jämställdhetsutmaning. Att ta fram
statistik och andra underlag är nästa steg och dit har än så länge inte riktigt alla enheter nått.
Att stärka arbetet med jämställdhetsanalys och stötta enheterna i att ta fram relevanta underlag
för sina analyser blir ett viktigt utvecklingsarbete under kommande år.
De riktade satsningarna inom beställarenheten för äldre och inom enheten för prevention,
fritid och kultur har fortsatt enligt plan. Båda enheterna har beviljats
kompetensutvecklingsmedel för att fortsätta och fördjupa sitt arbete på området.
Utvecklingsarbete pågår även inom förskolan. För närmare beskrivning av dessa satsningar,
se respektive verksamhetsområde.
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Arbetet med att beakta och tydliggöra jämställdhetsperspektivet i förvaltningens
beslutsunderlag har påbörjats under året, med utgångspunkt i stadens vägledning för arbete
med jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel enheter som har
påbörjat arbetet med att
göra
jämställdhetsanalyser

100 %

100 %

2017

Andel enheter som har
tagit fram könsuppdelad
statistik

89 %

100 %

2017

Analys
17 av 19 enheter har tagit fram könsuppdelad statistik/underlag inom ramen för sina jämställdhetsanalyser.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen arrangerar en spridningskonferens för kollegialt
lärande inom jämställdhetsintegrering tillsammans med Farsta och
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningar.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Spridningskonferensen ägde rum den 20 september och var mycket välbesökt. Enligt utvärderingen av konferensen
upplevde flertalet deltagare att det som presenterades under dagen var användbart och relevant, samt gav nya tankar och
idéer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom ett
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och ett bra arbetsklimat som kännetecknas av
delaktighet, ansvarstagande och inflytande. Då årsmålen inte nås fullt ut för en majoritet av
indikatorerna bedömer förvaltningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
uppnås delvis. Underliggande nämndmål bedöms uppnås helt.
Långt och hållbart arbetsliv

Förvaltningen följer årligen upp enheternas systematiska arbetsmiljöarbete i syfte att
förebygga brister och hitta förbättringsområden. Skyddsronder, arbetsplatsträffar,
medarbetarsamtal, medarbetarenkät samt risk- och konsekvensanalyser vid större
förändringar, skapar förutsättningar för att identifiera risker i arbetsmiljön. Utöver
arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud, har enhetschefer fått uppdatering
kring det systematiska arbetsmiljöarbetet och de rutiner som förvaltningen har. HR har
erbjudit workshops i ämnena misskötsamhet och arbetsrätt för att stärka chefers kompetens.
Under året har även möjlighet till friskvårdsbidrag och hälsocoacharbete förberetts, vilket
kommer att påbörjas under 2018.
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Under hösten har en arbetsmiljögrupp bestående av fackliga representanter samt HR
påbörjats. Denna grupp ska arbeta med att förbereda underlag för beslut i
förvaltningsgruppen. Gruppen har fram till nu arbetat fram riktlinjer för alkohol och droger
samt påbörjat planering av kommande arbetsmiljöutbildning. För att tydliggöra delaktighet
och samverkan i förvaltningen har en revidering av samverkansavtalet gjorts tillsammans med
de fackliga representanterna.
Förvaltningens arbete med handlingsplan för förbättrade arbetsvillkor för socialsekreterare
och biståndshandläggare har fortsatt under året. I handlingsplanen har samverkan lyfts upp av
handläggare som en komplex uppgift. Det har också valts ut i förvaltningen som ett av de
stora områdena att arbeta med för att förbättra arbetssituationen. Tillsammans med
brukardelaktighet och nära och tillgänglig ledning har samverkan därmed utgjort
förvaltningens gemensamma arbete i implementeringen av handlingsplanen. Den
omorganisation som genomförts under året är ett resultat av implementeringsarbetet.
Verksamheten har organiserats om för att bättre motsvara vad brukarna efterfrågar utifrån sina
behov, vilket också har underlättat för medarbetare och chefer genom att samordning inte
behöver skapas vid varje enskilt tillfälle. Ansvarsfördelningen för chefer har tydliggjorts för
olika nivåer och chefstätheten är högre närmast handläggarna.
Förvaltningen har påbörjat en kartläggning av allmänna visstidsanställningar, och i vilka
situationer denna anställningsform används. Därefter ska en handlingsplan tas fram för att
minska användandet av denna anställningsform. Förvaltningen kommer att kartlägga hur stor
del ofrivillig deltid som finns samt arbeta fram en handlingsplan för arbetet mot
heltidsanställning.
Lika rättigheter och möjligheter samt diskriminering

I förvaltningen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och
diskriminering. Enhetschefer har fått information om kränkande särbehandling och sexuella
trakasserier och de samt alla medarbetare har kunskap om förvaltningens rutiner gällande
detta. Förvaltningen kommer att arbeta med aktiva åtgärder för att minska risken för
diskriminering.
Förvaltningen har i samarbete med Farsta och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningar
utarbetat en plan för förebyggande insatser mot diskriminering. I planen beskrivs vilka aktiva
åtgärder som ska göras för att förhindra diskriminering. Förvaltningen har inte haft något
diskrimineringsärende under året. Diskrimineringsförebyggande arbete ingår även i det
chefsprogram som tagits fram under året.
Stadens personalpolicy

Stadens reviderade personalpolicy syftar till att stödja ett jämställt och hållbart arbetsliv och
ska ge oss alla goda förutsättningar att hålla en hög kvalitet i vårt arbete. Den beskriver
stadens förhållningssätt inom olika områden samt vilka förväntningar och krav staden som
arbetsgivare har på medarbetare och chefer. Under året har förvaltningen arbetat med att
implementera stadens personalpolicy. Flertal av förvaltningens chefer har deltagit i stadens
tidigare genomgång av policyn för chefer och är insatt i vad policyn innefattar. I dialogen med
enhetschefer har betoningen legat på att använda policyns delar i det dagliga arbetet och visa
på vilka verktyg det finns. HR har deltagit vid enheters APT och informerat om policyn. Då
HR reviderar de stödmallar med mera används personalpolicyn som arbetsmaterial. Arbetet
kommer att fortsätta under nästa år.
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Sjukfrånvaro och rehabilitering

Förvaltningens totala sjukfrånvaro har sjunkit med 0,7 procentenheter. Förvaltningen ligger
under stadens totala sjukfrånvaro och är en av tre förvaltningar som har den lägsta
sjukfrånvaron. Den långa sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, men ha dock ökat något sista
månaden. Av de medarbetare som är långtidssjukskrivna är det drygt hälften som inte har
arbetsrelaterad orsak. Den korta sjukfrånvaron har visat tendens att minska men har ännu inte
nått förvaltningens mål. Kvinnors sjukfrånvaro ligger högre än männens, liksom i staden som
helhet. Sjukfrånvaron finns framförallt inom äldreomsorgen och förskolan, vilket är
verksamheter som har stor del medarbetare som är kvinnor. Förvaltningen har under året
återtagit vård- och omsorgsboendet Hemmet för gamla. Verksamheten har en relativt hög
andel långtidssjukskrivna vilket påverkar förvaltningens totala sjukfrånvaro den senaste
månaden och kan komma att göra framöver.
Förvaltningen arbetar med att effektivisera uppföljningen av sjukfrånvaro i ett i tidigt skede
med syfte att minska antalet långtidssjukskrivna medarbetare. Förstärkt uppföljning till
enheter med höga sjuktal genomförs samt kunskapshöjande workshops till samtlig personal
med arbetsledande befattning.
Rekrytering och introduktion

Förvaltningen arbetar i enlighet med stadens riktlinjer för kompetensbaserad rekrytering.
Personalomsättningen i förvaltningen har ökat något i jämförelse med samma period under
förgående år, från 13 procent till 16 procent. Detta kan förklaras av att förvaltningen i oktober
2017 återtog vård- och omsorgsboendet Hemmet för gamla med ca 90 medarbetare, vilket
påverkar den totala personalomsättningen. Borträknat återtagandet av Hemmet för gamla har
förvaltningens personalomsättning minskat till 8 procent. För socialsekreterare har
personalomsättningen sjunkit från 38 procent 2016 till 14 procent innevarande år och för
biståndsbedömare från 24 procent till 10 procent. Även inom förskolan har
personalomsättningen varit lägre under de senaste 10 månaderna jämfört med året innan. För
förskollärare har personalomsättningen minskat från 11 procent till 9 procent och för
barnskötare från 8 procentenheter.
Vad gäller bristyrken så som socialsekreterare, biståndshandläggare och förskollärare är det
fortfarande få kompetenta sökande kandidater till de utannonserade tjänsterna. Under slutet av
året har förvaltningen även noterat svårigheter i att få kompetenta sökande vid rekrytering av
barnskötare. Med en organisation för sammanhållen socialtjänst bedömer förvaltningen att
möjligheten att locka goda kandidater till berörda rekryteringar ökar.
Förvaltningen har haft två halvdagars introduktion för nya medarbetare. Varje enhet har
utöver detta en mer verksamhetsnära introduktion. Förskolan har under året haft fem
gemensamma tillfällen med introduktion till Reggio Emilia-pedagogiken. HR har arbetat fram
en tydligare introduktion inom HR-området för nya chefer.
Kompetensförsörjning

Under hösten har en kompetensförsörjningsplan per verksamhetsområde sammanställs på
förvaltningsnivå för de kommande tre åren. För delar av de kompetensförsörjningsbehov som
identifieras i planen har förvaltningen redan påbörjat insatser. HR har arbetat fram ett
förvaltningsinternt utbildningsprogram för chefer med workshops i olika ämnen. Programmet
sträcker sig över tre år.
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Den kommunala hemtjänsten och beställarenheten inom äldreomsorgen deltar sedan 2016 i ett
projekt för kompetensutveckling i arbetet med personer med demenssjukdom eller kognitiv
svikt och deras anhöriga, som har avslutats under året.
De medarbetare inom förskolan som saknar pedagogisk utbildning informeras om stadens
möjligheter till att utbilda sig. Under året har 15 barnskötare fått möjlighet att studera vidare
till förskollärare och två har deltagit i utbildning till barnskötare. En enhet inom förskolan har
beviljats medel från kompetensutvecklingssatsningen för en utbildningssatsning inom
jämställdhet och normkritik, som genomförts under året.
Förvaltningen har även beviljats kompetensutvecklingsmedel för ytterligare tre satsningar,
varav en har genomförts under året. Det gäller en utbildning i våldsprevention inom de öppna
verksamheterna för barn och unga. En av de andra satsningarna, en utbildning med fokus på
jämställdhet, mångfald, normkritik och likabehandling inom avdelningen för äldreomsorg
kommer att inledas i januari 2018. Den fjärde satsningen som förvaltningen beviljats medel
för är en utbildning i psykisk hälsa för äldre, inom den kommunala hemtjänsten.
Förutsättningarna för att genomföra utbildningen har ändrats då den person som skulle hålla
den har slutat i förvaltningen. Förvaltningen planerar att genomföra utbildningen under hösten
2018 med ett delvis annat upplägg.
Förvaltningen har under året anordnat frukostseminarier i ämnen där medarbetarna önskat
kompetensutveckling, exempelvis om normkritik samt hot och våld.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Aktivt Medskapandeindex

81

82

80

81

82

83

2017

Analys
Förvaltningens AMI ligger något lägre än årsmålet. Förvaltningen och enheterna har analyserat resultaten och arbetat fram
handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön.
Index Bra arbetsgivare

82

84

82

83

2017

83

fastställs
2017

2017

Analys
Indikatorn "Bra arbetsgivare" har sjunkit något men ligger i nivå med förvaltningens årsmål.
Index Psykosocial
arbetsmiljö

79

81

Analys
Indikatorn Psykosocial arbetsmiljö låg förra året under kommunfullmäktiges årsmål. Denna har för året sjunkit och
förvaltningen kommer att kartlägga och utarbeta handlingsplan för att förbättra resultatet.
Sjukfrånvaro

6,8 %

3,5 %

7,3 %

7,6 %

6,7 %

tas fram
av
nämnde
n

VB 2017

Analys
Den totala sjukfrånvaron ligger strax över förvaltningens årsmål. Kvinnors sjukfrånvaro ligger högre än männens, liksom i
staden som helhet. Sjukfrånvaron finns framförallt inom äldreomsorgen och förskolan, vilket är verksamheter som har stor
del medarbetare som är kvinnor.
Sjukfrånvaro dag 1-14

2,6 %

2,2 %

2,2 %

2,6 %

2,4 %

tas fram
av
nämnde
n

VB 2017
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Analys
Den korta sjukfrånvaron ligger något högre än förvaltningens årsmål men visar tendens till att minska. Förvaltningen ser
vikten av att fortsätta arbetet med tidiga insatser och hälsofrämjande åtgärder som ska motverka ökning av den korta
sjukfrånvaron.

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:
Arbetsplatserna har en hållbar arbetsmiljö
Uppfylls helt
Beskrivning

Med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och ett bra arbetsklimat som kännetecknas
av delaktighet, ansvarstagande och inflytande ökar förutsättningarna för hållbar arbetsmiljö,
god hälsa och trivsel bland medarbetarna. För att skapa en god arbetsmiljö arbetar
förvaltningen systematiskt med att löpande kartlägga risker på arbetsplatserna. Förvaltningen
kommer under året att utveckla sina dokument för uppföljning av arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljöronder, arbetsplatsträffar, samverkan, medarbetarsamtal och medarbetarenkät
skapar förutsättningar för att identifiera risker i arbetsmiljön och minska risken för
kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen. En arbetsform för att effektivisera
arbetet med att minska sjukfrånvaron och stärka en hållbar arbetshälsa ska implementeras.
Alla medarbetare är delaktiga i utvecklingen av förvaltningens arbete. Olika enheter använder
olika metoder för att öka medarbetarnas inflytande. Enheter arbetar med Lean, "leda för
resultat" samt medarbetaråtaganden och resultatdialoger. Gemensamt för dessa verktyg är en
hög delaktighet och fokus på målen. Alla får därmed ett ansvar för att bidra till helheten och
enheternas måluppfyllelse.
Förvaltningen har påbörjat arbetet med stadens handlingsplan för socialsekreterare och
biståndshandläggare och det kommer att fortsätta under året. Nya medarbetare erbjuds
introduktion och medarbetare med kortare erfarenhet erbjuds stöd i form av handledning och
mentorskap. Medarbetarnas inflytande stärks och alla är delaktiga i arbetet med att skapa en
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god arbetsmiljö. Förskolan har rekryteringslördagar för att attrahera förskollärare till
förvaltningens förskolor.
Förväntat resultat

Indexet bra arbetsgivare ökar och förvaltningen behåller och attraherar kompetenta chefer och
medarbetare. Medledarskapet utvecklas så att medarbetarna är delaktiga och tar ansvar för
verksamhetens utveckling. Indexet psykosocial arbetsmiljö stiger och frisknärvaron ökar.
Samverkan med de fackliga organisationerna är välfungerande.
Socialsekreterare och biståndshandläggare har goda förutsättningar för att utföra sitt arbete.
God arbetsmiljö och goda arbetsvillkor minskar personalomsättning och tryggar framtida
kompetensförsörjning. Personalomsättningen ligger mellan 8-12 % i dessa
befattningsgrupper.
Analys

Indexet bra arbetsgivare har sjunkit sedan föregående medarbetarenkät som genomfördes,
men ligger fortfarande högt i förhållande till genomsnittet i staden. Indexet psykosocial
arbetsmiljö ligger lägre än förväntat. Förvaltningen har under året arbetat med medarbetarnas
arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro, delaktighet och ett gott ledarskap vilket är en god grund
för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö för medarbetarna.
Ett långsiktigt förbättringsarbete kring bemötande pågår på avdelningen för individ- och
familjestöd. Detta för att minska riskerna för hot och våld.
Personalpolicyn är ett viktigt verktyg som ligger till grund för personalarbetet. Förvaltningen
har under året arbetat med att implementera detta i verksamheterna bland annat genom att HR
deltagit vid enheternas APT och diskuterat policyn. Vissa enheter har därefter själva arbetat
vidare med policyn. Vid revideringar av olika stödmaterial har hänsyn tagits till
personalpolicyn.
Arbetsmiljöutbildning har skett under våren för nya chefer och skyddsombud. Utvärdering av
denna har gjorts och förvaltningen har påbörjat planering av ny arbetsmiljöutbildning till
kommande år. Förvaltningen har reviderat samt utvecklat mallar för det systematiska
arbetsmiljöarbetet, med hänsyn till organisatorisk och social arbetsmiljö.
Sjukfrånvaron har minskat under året och ligger under förvaltningens årsmål. Indikatorerna
Bra arbetsgivare och psykosocial arbetsmiljö har båda minskat vilket inte var förväntat. Dessa
påverkas av nyckeltal i jämställdhet samt medarbetarenkäten. Då förvaltningen och enheterna
under året har arbetat med handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat, bedömer
förvaltningen att detta kommer påverka indikatorerna positivt.
Vid annonsering säkerställer HR annonsutformning och vid rekrytering finns HR som
dialogstöd till chefer med syfte att stärka bedömning i kompetensbaserad rekrytering och
förhindra diskriminering.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen använder rekryteringsmetoden kompetensbaserad
rekrytering för att förhindra diskriminering. ("En stad för alla" mål 5)

2016-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att
aktivt arbeta för att leva upp till mänskliga rättigheter och genom att motverka diskriminering.
Nämndens verksamheter följer upp och analyserar förekomsten av diskriminering genom
brukar- och medarbetarenkäter. Nämndens förskolor arbetar kontinuerligt med planer mot
diskriminering och kränkande behandling, i syfte att främja likabehandling, jämställdhet och
förebygga kränkningar. Arbetet för ökad inkludering av minoriteter, samt det kulturbevarande
arbetet, fortsätter. Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålet och underliggande nämndmål
uppfylls. Målvärdena för två av indikatorerna uppnås helt och för en indikator ligger utfallet
en procentenhet från målet. Indikatorn gällande personer med funktionsnedsättning ligger tre
procentenheter under det satta årsmålet, men över resultatet för staden.
De öppna verksamheterna arbetar aktivt med fokus på demokratikunskap och att utmana
fördomar och normer. Kulturhuset är en mötesplats för antirasism och demokratikunskap och
har ett aktivt samarbete med lokala föreningar och organisationer som arbetar utifrån samma
värdegrund. Samtlig personal inom de öppna verksamheterna och kulturhuset deltar i
utbildning i normkritiskt förhållningssätt och under hösten inleds även utbildning i
normkritisk våldsprevention (MVP).
Avdelningen för äldreomsorg har beviljats kompetensutvecklingsmedel för att genomföra en
utbildningssatsning inom den kommunala hemtjänsten, beställarenheten samt
förebyggandeenheten. Satsningen kommer att innefatta mångfalds- och hbtq-frågor,
normkritik och likabehandling, och kommer att inledas i januari 2018.
Under våren deltog chefer och medarbetare från många förskolor i en inspirationsdag på temat
"Bli normkreativ!" som anordnades på Skarpnäcks kulturhus. Deltagarna fick lyssna till
tankeväckande föredrag med exempel på verktyg och strategier för hur vi kan arbeta
normkreativt och för en ökad delaktighet.
Ungas organisering

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ingår sedan hösten 2016 i satsningen Ungas organisering,
som syftar till att genom empowerment stärka och mobilisera unga, antirasistiskt och
feministiskt. En del i satsningen är Nätverket Linje 17-Gäris, för unga flickor och icke-binära,
som har regelbundna aktiviteter för och av målgruppen, med fokus på ungas egenmakt,
feminism och identitet. Nätverket omfattar omkring 80 unga och har inlett samarbeten med
olika aktörer, bland annat inom kultur. Under våren påbörjades även ett samarbete med
polisen för att förbättra relationen mellan unga och rättsväsendet. Under hösten har nätverket
arbetat med att skapa föreställningen "Linje 17-gäris drömmer" som ägde rum på Skarpnäcks
kulturhus i december och var mycket välbesökt och uppskattad.
Under våren pågick projektet ”Ortens Organisatörer”, ett samarbete mellan staden, ABF och
Rädda Barnen, som innebär att unga bildar studiecirklar med fokus på antirasism och
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feminism. Stadsdelsområdets ungdomsråd har utökats under året och under 2018 planeras ett
samarbete mellan ungdomsrådet och kontaktpolitiker.
Projektledaren för ungas organisering har även hållit utbildningar inom mänskliga rättigheter,
antirasism, feminism, maskulinitetsnormer och normkritik, för personal vid öppna
verksamheter för unga samt vid kulturhuset. Detta utgjorde en grund för utbildningen MVP
(se ovan.) Likaså har projektledaren hållit en frukostföreläsning om normkritik och
intersektionalitet för förvaltningens medarbetare.
Sverigefinska minoritetsfrågor

Under året har förvaltningen i samverkan med stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör och Farsta
bedrivit gemensamt arbete gällande sverigefinska minoritetsfrågorna. En enkätundersökning
inom verksamhetsområdena förskola och äldreomsorg har genomförts för att kartlägga
finskspråkig personal inom stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningen har under året samordnat
möten med sverigefinska samordningsgruppen där planering av aktiviteter inom förskola och
äldreomsorg har genomförts utifrån de finska förvaltningsmedel som staden tilldelats.
Förvaltningen erbjuder förskoleverksamhet på finska samt mötesplatser för finsktalande äldre.
Under året har finska förvaltningsmedel främst använts till olika former av kulturevenemang
för barn och äldre i form av bland annat barnteater, föreläsningar, bio och utflykter
genomförts. Personal inom förskola har genomfört en studieresa till Finland med syfte att
tillvarata språket samt inhämta kunskap och erfarenheter från förskoleverksamhet där.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel brukare i
dagverksamhet för äldre
som inte upplever
diskriminering

91 %

86 %

88 %

Öka

2017

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

86 %

89 %

90 %

Öka

2017

Andel brukare inom
socialpsykatrin som inte
upplever diskriminering

89 %

91 %

92 %

Öka

2017

Andel brukare som inte
upplever diskriminering
inom förskolan och
familjedaghem

99 %

97 %

97 %

Öka

2017

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:
Nämndens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är fria från
diskriminering
Uppfylls helt
Beskrivning

I alla verksamheter arbetar medarbetarna med bemötandefrågor för att ha en grund för att
hantera samtal om demokratiska värderingar och respekt. Medarbetare ges kompetens och
förutsättningar för att bemöta kränkande uttalanden och föra samtal om demokratiska
värderingar och respekt samt att motverka odemokratiska uttryck.
Förvaltningen för att arbetar för att stärka ungas organisering, med fokus på mänskliga
rättigheter, antirasism och feminism, bland annat genom att etablera och sprida metoder och
arbetssätt gällande dessa frågor. Under året kommer medarbetare och chefer att få fortsatt
utbildning om antirasistiskt arbete med ungdomar och unga vuxna.
Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt med att inkludera minoriteter i majoritetssamhället.
Under året planeras bland annat utbildningstillfällen för unga romer i stadsdelsområdet, med
fokus på egenmakt, rättigheter och demokrati. Förvaltningen arbetar också med minoriteter
inom ramen för finsk förvaltning. Förvaltningen erbjuder förskoleverksamhet på finska
genom finskspråkig grupp. Likaså erbjuds mötesplatser för finsktalande äldre.
Inom förskolan arbetar alla enheter med planer mot diskriminering och kränkande behandling
utifrån en analys av klimatet på förskolan för att säkerställa att inga barn diskrimineras eller
kränks. Förskolan deltar i utbildningsförvaltningens utbildningar avseende hbtq-kompetens.
Övriga verksamheter kommer att ta del av de möjligheter till hbtq-utbildning och diplomering
som kommer att erbjudas inom staden.
Funktionshindersrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet har viktiga roller för att bevaka
diskrimineringsfrågor.
Förväntat resultat

Alla människor som kommer i kontakt med nämndens verksamheter bemöts med respekt och
behandlas likvärdigt, oavsett kön, könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning
eller funktionsnedsättning. Ingen upplever sig diskriminerad i kontakten med nämndens
verksamheter. Förvaltningen bidrar till ökad inkludering av minoriteter.
Analys

Nämndmålet bedöms uppnås, underliggande indikator uppfylls helt. Utöver de insatser som
ingår i satsningen på ungas organisering görs även andra åtgärder som syftar till att stärka
mänskliga rättigheter och motverka diskriminering.
Arbetet för ökad inkludering av minoriteter fortsätter. De två familjestödjare med romsk
kulturkompetens som är anställda vid förvaltningen anordnade under sommaren
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aktivitetsfritids för romska barn och familjer. 20 föräldrar och 30 barn deltog i verksamheten
som pågick i tre veckor. På Kulturhuset genomfördes under sommaren en romsk kulturafton
som lockade många besökare, och en dansgrupp för barn har startat i parkleken Skarpaby.
Förvaltningen anordnar tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör och
Farsta kulturbevarande aktiviteter och mötesplatser för den sverigefinska
minoritetsbefolkningen. Aktiviteter planeras i samråd med Sverigefinska samrådsgruppen,
och möjliggörs i stor utsträckning av finska förvaltningsmedel. En kartläggning av
finskspråkig personal har genomförts under året.
Inom förskolan fortsätter arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. När
incidenter där barn på olika sätt har blivit utsatta inom förskolan inträffar ska dessa enligt
skollagen rapporteras in till huvudmannen. Under året har sammanlagt sex incidenter
rapporterats in till förvaltningen. Två av fallen har enbart berört barn, och gäller konflikter
eller andra situationer där en part varit i underläge, till exempel att äldre barn utsätter yngre
barn eller där ett barn har utsatts av flera. I de fyra fall som även berör vuxna så handlar det
om att de har varit för kraftiga i sitt ingripande då ett barn varit utåtagerande. I samtliga fall är
vårdnadshavarna informerade och ärendena är avslutade. För att förebygga att sådana
situationer uppstår igen ser pedagogerna över den interna organisationen och verksamheten,
och vid behov även sina rutiner.
Indikator
Andel förskolor som
årligen reviderar sin plan
mot diskriminering och
kränkande behandling
utifrån en analys av
klimatet på förskolan

Periodens
utfall
100 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100 %

2017

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 delvis
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar med att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
genom utvecklingsarbete och implementering av arbetsverktygen som framgår i programmet
för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad. Förvaltningen bedömer dock att
målet för verksamhetsområdet inte uppfyllts helt då underliggande nämndmål och indikator
uppfyllts delvis under året. Målsättningen om användningen av checklistor för att synliggöra
barnets situation i utredningar samt användningen av barnkonsekvensanalyser har inte
uppnåtts helt. Antalet barnkonsekvensanalyser har ökat markant inom enheten för ekonomiskt
bistånd samtidigt som barnets situation i utredningen inte är tydligt synliggjord. En
kartläggning har inletts under året gällande användningen av arbetsverktygen som framgår i
programmet för barnets rättigheter och inflytande.
Förvaltningen har stärkt arbetet med samordnad individuell plan (SIP) gällande barn med stöd
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av medel från socialförvaltningen vilket lett till en ökning av samordnade insatser för barn där
barnets synpunkter tas tillvara när de deltar samt i utvärdering av mötet genom webbverktyget
SIP-kollen. En implementering av nätverksmetoden har inletts under året vilket medfört att
barn getts möjlighet att själva beskriva sitt nätverk och sin livssituation i mötet med
familjebehandlare och i samband med utredningar rörande barn och unga. Ett
utvecklingsarbete har inletts gällande förhandsbedömningar rörande barn som resulterat i att
barn kommit till tals i större utsträckning, 69 procent mot 25 procent vid årets början.
Utvecklingsarbeten kommer att fortsätta under kommande år då en förvaltningsövergripande
tidplan för implementering av programmet för barnets rättigheter och inflytande ska utformas.
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

Avvikelse

Analys
Nämnden har påbörjat en kartläggning gällande användningen av de arbetsverktyg som framgår i programmet för barnets
rättigheter och inflytande i Stockholms stad. En förvaltningsövergripande tidsplan för implementering av programmet kommer
att utformas under kommande år.
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

Analys
Nämnden har påbörjat en kartläggning gällande användningen av de arbetsverktyg som framgår i programmet för barnets
rättigheter och inflytande i Stockholms stad. En förvaltningsövergripande tidsplan för implementering av programmet kommer
att utformas under kommande år.

Nämndmål:
Barnperspektivet är beaktat i förvaltningens verksamheter
Uppfylls delvis
Beskrivning

Arbetsmetoder inom förvaltningens verksamheter ska utgå från barnperspektivet, vilket
innebär ett synliggörande av barns situation och behov samt barns delaktighet och inflytande.
I utredningar, beslut och insatser som rör barn ska barnets bästa analyseras och beaktas i
enlighet med barnkonventionen.
Under året kommer förvaltningen att fokusera på att öka barns delaktighet i utredningar som
rör barnet samt säkerställa att barnet kommer till tals. Barnets åsikt, tankar och erfarenheter
ska bemötas och hanteras på ett respektfullt sätt.
Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid uppföljning av insatser. Barnets situation
synliggörs i utredningar som rör vuxna och i samband med beslut som rör barnet. Barns
perspektiv tas med vid verksamhetsförändringar och vid förändringar i lokal stadsmiljö.
Analys

Nämndmålet bedöms inte uppfyllas helt då målsättningen om synliggörandet av barns
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situation och användningen av barnkonsekvensanalyser inte uppfyllts.
För att säkerställa synliggörandet av barns situation ska förvaltningens verksamheter använda
sig av kartläggnings- och bedömningsinstrument samt inkludera barnperspektiv inför insatser
och beslut genom bland annat barnkonsekvensanalyser. Förvaltningens verksamheter har
bedrivit flera utvecklingsarbeten för att stärka barns inflytande och möjlighet att komma till
tals samtidigt som det funnits brister i synliggörandet av barns situation inom vissa
verksamheter.
Barnperspektiv inom handläggningen av ekonomiskt bistånd är ett nytt arbetssätt inom staden
som utvecklats under 2016 under samordning av Socialförvaltningen. Användningen av
barnkonsekvensanalyser har sedan början av året ökat kraftigt även om periodens utfall
gällande barnperspektiv är lågt i förhållande till årsmålet.
Under året har förvaltningen inlett olika utvecklingsarbeten för att ta vara på barns
upplevelser av förvaltningens verksamheter, gällande exempelvis samordnad individuell plan
(SIP) och utvärdering av insatser från familjebehandlare. Förvaltningen har inlett en
implementering av nätverksmetoden som innebär att barn och unga ges möjlighet att själva
beskriva sitt nätverk och sin livssituation. Antalet samtal med barn vid förhandsbedömningar
av orosanmälningar har ökat från 25 procent till 69 procent under året. Barn inom
stadsdelsområdet har även haft möjlighet att komma till tals gällande utformningen av
parkleken Skyfallet.
En kartläggning har inletts under 2017 gällande användningen av arbetsverktyg för
barnrättsperspektiv inom förvaltningens verksamheter. Arbetet kommer att fortsätta under
kommande år med syftet att utforma en tidplan för implementeringen av programmet för
barns rättigheter och inflytande i Stockholms stad.
Indikator
Andel utredningar inom
ekonomiskt bistånd som
uppfyller krav om
barnperspektiv

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

6%

Årsmål

KF:s
årsmål

75 %

Period
2017

Analys
Under hösten genomfördes en granskning av slumpmässigt utvalda utredningar inom ekonomiskt bistånd. Granskningen
visade att sex procent av utredningarna uppfyller krav om barnperspektiv enligt stadens stödmaterial för
verksamhetsområdet. Implementeringen av barnperspektiv har inletts och lett till resultat i form av ökad användning av
barnkonsekvensanalyser. Dock är dessa inte tillräckliga för att uppfylla krav om barnperspektiv i handläggningen enligt
stadens stödmaterial för verksamhetsområdet. En förvaltningsövergripande tidplan för implementeringen av
barnrättsperspektivet kommer att utformas och följas upp under 2018.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Personal inom förskolan får fortbildning om inkluderande arbetssätt
för barn med behov. ("En stad för alla" mål 4)

2016-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
genom att samtliga verksamheter arbetar för att uppmärksamma våld i nära relation samt
erbjuda insatser vid behov. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet samt
underliggande nämndmål uppfylls.
Samtliga våldsutsatta personer och familjer som förvaltningen kommit i kontakt med har
kunnat erbjudas stöd och skydd. Våldsutövare har erbjudits insats genom
Relationsvåldscentrum Sydost. Barn som utsatts och upplevt olika former av våld har kunnat
erbjudas insats enligt Trappan modell. Samtliga insatser om Trappansamtal har genomförts.
Dessa faktorer ligger till grund för bedömning av nämndens uppfyllelse av målet, och
påverkar det i positiv riktning.
Utbildningsnivån gällande utbildningar inom våld i nära relation behöver utökas då en
indikator gällande detta inte uppfylls helt samt då antalet våldsutsatta personer som
förvaltningen har kännedom om har minskat till nästan hälften i jämförelse med föregående
år. Förvaltningen bedömer att effekten av de satsningar som genomfördes under 2016 har
avtagit. Förvaltningen genomför löpande egna utbildningar för att höja kunskapsnivån bland
medarbetare gällande våld i nära relationer och har under året även skapat ett internt
samverkansforum för att sprida och samordna insatser gällande våld i nära relationer.
Satsningarna har lett till positiva resultat i form ökade kunskaper och samordnade planeringar,
men inte varit tillräckliga för att i praktiken uppmärksamma våld hos de personer som
förvaltningen kommer i kontakt med. En slutsats är att förvaltningens arbete med att
uppmärksamma våld behöver förstärkas under kommande år, genom bland annat
utbildningssatsningar. Detta påverkar bedömningen om måluppfyllelsen negativt, varför målet
enbart uppfylls delvis.
Indikator
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

Periodens
utfall
26

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål
50 %

KF:s
årsmål

Period

Tas fram
av
nämnde
n

2017

Analys
Förvaltningen har kartlagt kunskapsnivån hos medarbetarna under hösten. 150 medarbetare svarade på enkäten som visade
att 26 procent har deltagit i utbildning för att uppmärksamma våld i nära relationer hos barn. Av de svarande ansåg 34
procent att de har redskap för att tala med våldsutsatta barn om sin situation. Ytterligare utbildningssatsningar kommer att
genomföras under kommande år.
Andel medarbetare som
har genomgått utbildning
om att upptäcka
våldsutsatthet och
konsekvenser av detta
inkl särskilt utsatta
grupper

26 %

20 %

Tas fram
av
nämnde
n

2017

Analys
En kartläggning av medarbetarnas utbildningsnivå har genomförts under hösten som visat att 26 procent av medarbetarna
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

185 st

100 st

KF:s
årsmål

Period

deltagit i utbildning för att uppmärksamma våldsutsatthet.
Antal personer som
utsatts för våld i nära
relation som är kända av
socialtjänsten

123 st

4%

96 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

Analys
Under året har förvaltningen haft kännedom om 123 våldsutsatta personer varav 118 varit kvinnor och fem personer varit
män. Det är minskning motsvarande 33 procent i jämförelse med föregående år då 185 våldsutsatta vuxna var kända för
förvaltningen.

Nämndmål:
Invånare som upplever våld i nära relationer får skydd och stöd
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningens verksamheter arbetar för att upptäcka våld genom att bland annat använda
kartläggnings- och bedömningsinstrument i utredningsprocessen. Genom att uppmärksamma
våld i nära relationer kan våldet förhindras och individuellt stöd erbjudas till våldsutsatta
respektive våldsutövare.
Barn som upplever våld är en särskilt utsatt grupp. Vid misstanke om att barn upplever våld
ska utredning alltid inledas av utredningsenheten för barn och unga. Barn som upplevt våld
ska alltid erbjudas stödsamtal. Barnets behov ska särskilt uppmärksammas inför placering i
skyddat boende, då barnet behöver placeras tillsammans med våldsutsatt vårdnadshavare.
Ambitionen under året är att införa ett manualbaserat arbetssätt för att fånga upp barns
erfarenheter i utredningssammanhang som rör stöd och skydd, där barnet är involverat.
Förvaltningen kommer att fokusera på att arbeta familjeorienterat, för att säkerställa att
individuellt utformade insatser ges samtidigt till berörda familjemedlemmar i hushåll där våld
förekommer. Under året kommer förvaltningen att göra en översyn av arbetet med våld i nära
relationer.
Förväntat resultat

Våldsutsatta invånare i stadsdelsområdet får insatser från socialtjänsten i form av stöd och
skydd för att kunna leva ett liv fritt från våld. Våldsutövande invånare erbjuds insatser så att
våldsutövandet upphör.
Analys

Nämndmålet bedöms uppfyllas utifrån att förvaltningen kunnat erbjuda stöd och skydd till
samtliga våldsutsatta som förvaltningen har fått kännedom om samtidigt som andelen
våldsutsatta som förvaltningen känt till har minskat i förhållande till föregående år. Indikatorn
gällande orosanmälningar från förskola har inte uppfyllts helt.
Förvaltningens relationsvåldsteam erbjuder stöd och skydd för de personer som upplever eller
har upplevt våld i nära relation. Relationsvåldsteamet använder arbetssätt med FREDA som
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bärande utredningsinstrument för att utreda och bedöma behov av stöd och skydd för de
personer och familjer som vänder sig till förvaltningen med anledning av våld i nära relation.
Under 2017 har förvaltningen haft kontakt med sammanlagt 123 våldsutsatta vuxna personer,
varav 118 personer varit kvinnor och fem personer varit män. Antalet våldsutsatta personer
som förvaltningen har kännedom om har minskat i förhållande till föregående år då
förvaltningen hade kontakt med 185 våldsutsatta vuxna. En satsning genomfördes under 2016
för att stärka verksamheternas arbete för att uppmärksamma våld vilket resulterat i ökat antal
våldsutsatta som förvaltningen haft kännedom om. En personalutökning genomfördes under
2017 i förvaltningens relationsvåldsteam för att säkerställa att efterfrågan av stöd och skydd
skulle mötas. Effekterna av dessa tidigare satsningar från 2016 har dock avtagit varför
förvaltningen kommer att fortsätta att utveckla och implementera metoder för att
uppmärksamma våldsutsatthet, i synnerhet för särskilt utsatta grupper.
Under perioden januari - november har sammanlagt 36 utredningar inletts inom
relationsvåldsteamet, vilket förhållandevis oförändrat i jämförelse med föregående år då 41
utredningar inleddes. Även antalet insatser om skyddade boenden är oförändrat, 18 beslut i år
att jämföra med 17 beslut förra året. I nuläget är 39 utredningar aktuella inom
relationsvåldsteamet. Av dessa har 26 utredningar inletts under 2017 och 13 utredningar
inletts under 2014-2016. Förvaltningens utökade personalresurser för verksamhetsområdet,
från två till tre heltidstjänster, ska även möjliggöra regelbundna uppföljningar för personer
som är i behov av stöd från förvaltningen på grund av våld.
I de familjer där det förekommit våld har det funnits 178 barn, vilket är färre jämfört med
föregående år då det fanns 215 barn hos de familjer där det förekommit våld. Inom
förvaltningen finns tydliga rutiner för att säkerställa att orosanmälningar utförs för samtliga
barn i de familjer där förvaltningen har kännedom om att det förekommer våld. För
närvarande har 34 barn kontakt med förvaltningen med anledning av våldsutsatthet varav 94
procent beviljats insats för att hantera sin situation. Tolv barn har deltagit i Trappan-samtal
som syftar till att hjälpa barnet att berätta och bearbeta upplevelser av våld. Familjebehandlare
inom förvaltningen har under året på ett strukturerat sätt fört våld på tal, i de familjer som
aktualiseras inom enheten för familj- och nätverksstöd. Syftet är att synliggöra eventuellt våld
som inte framkommit i utredningen eller uppdraget. Familjebehandlare har utbildats i
Tryggare barn som är en insats riktat till föräldrar för att uppnå lugnt föräldraskap genom att
stärka relationer och förebygga risksituationer där barn kan fara illa.
Under året har samverkansforumet FridSam startats med målsättningen att få samordnad
handläggning av ärenden där det förekommer våld i nära relation, att sprida kunskap om våld
i nära relation i hela organisationen och att öka handläggares förmåga att ”våga fråga” om
våld i nära relation samt motivera till kontakt med relationsvåldsteamet. FridSam har hållits
en gång per månad och kommer att fortsätta även under kommande år.
För att öka möjligheten att identifiera och stödja våldsutsatta personer har beställarenheten för
äldre tagit fram en broschyr som delas ut då handläggarna möter äldre. Handläggarna har
upplevt svårigheter i att tillämpa FREDA-kortfrågor eftersom anhöriga i de allra flesta fall är
närvarande vid möten, så detta är ett annat sätt att sprida information till äldre om möjligheten
att få stöd. Förvaltningen följer även äldreförvaltningens pågående arbete med att anpassa
FREDA-kortfrågor till målgruppen.
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Indikator

Periodens
utfall

Andel barn som upplevt
våld som har genomgått
Trappan-samtal

100 %

Antal barn som utreds i
familjer där våld i nära
relationer förekommer

100

Antal orosanmälningar

22

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

100

16

6

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

12

VB 2017

95 %

2017

25

2017

Analys
Under året har 22 orosanmälningar inkommit från förskolor rörande barn i stadsdelsområdet. I förhållande till totala antalet
inkomna orosanmälning för barn i förskoleålder (1-6 år), inkommer cirka 6 procent från förskolor. Orosanmälningar som
inkommer till förvaltningen gäller oftast pojkar, vilket överensstämmer med statistik gällande orosanmälningar från förskolor
där 72 procent av anmälningarna avser pojkar att jämföra med 28 procent för flickor.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
genom att erbjuda individuellt anpassade stödinsatser till personer med funktionsnedsättning
och genom att öka tillgängligheten, såväl i fysiska miljöer som i information, som riktas till
stadsdelsområdets invånare. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet samt
underliggande nämndmål uppfylls under året.
För sex av nio indikatorer under verksamhetsmålet uppnås årsmålen. För indikatorn gällande
nöjda brukare i LSS-boende nås inte resultatet, men det ligger över stadens resultat. De övriga
två indikatorer där årsmålen inte uppnåtts gäller brukarnas upplevelse av möjligheten att de
kan påverka insatsens utformning, och att vara delaktiga i upprättandet av
genomförandeplaner. Förvaltningen har under hösten fört en dialog med den utförare som
driver gruppbostäderna och de dagliga verksamheterna inom stadsdelsområdet på entreprenad
om deras arbete med brukarnas delaktighet och inflytande och kommer att följa upp det under
2018.
Andelen som svarar att de är nöjda med biståndshandläggarens bemötande har ökat i alla
svarsgrupper i brukarenkäten, särskilt bland de som har insatsen gruppbostad (från 57 till 75
procent) och insatsen korttidshem (från 78 till 86 procent).
De dagliga verksamheterna och bostäderna med särskild service inom stadsdelsområdet drivs
på entreprenad. Under året har särskilda satsningar genomförts i verksamheterna, bland annat
med fokus på fysisk aktivitet och andra fritidsaktiviteter. Bland annat har man börjat med
rörelseaktiviteten "röris" och verksamhetens aktivitetsklubb har genomfört gympa och disco.
Läsombud har utsetts och utbildats på flertalet enheter och en tillgänglighetsanpassad buss har
köpt in för att lättare kunna göra utflykter. Arbetet med digitala verktyg har stärkts, bland
annat genom ökad tillgång till läsplattor och tv-spel. En robotkatt har köpts in till en enhet
som en del i ett forskningsprojekt. Två enheter har påbörjat arbete för HBTQ-certifiering.
För att uppnå ökad självständighet för individen samt ökad inkludering och delaktighet i
stockholm.se
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samhället för personer med funktionsnedsättning har ett utvecklingsarbete inletts för att
arbetsmarknadsinsatser i högre utsträckning ska göras tillgängliga för målgruppen.
Förvaltningens egen sysselsättningsverksamhet har öppnats upp för målgruppen och tre
personer har börjat hittills. Under året har arbete inom "Unga ut", en väg för unga med
socialpsykiatriska funktionsnedsättningar att få ta del av arbetslivsinriktad rehabilitering,
påbörjats.
Som en grund för det fortsatta arbetet med klarspråk har förvaltningen under året genomfört
en inventering av vilka formuleringar som används i beslut och annan återkommande
kommunikation med stockholmarna. Åtgärder för att öka tillgängligheten har genomförts i tre
lekparker.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

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

96 %

95 %

97 %

91 %

92 %

89 %

2017

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

76 %

72 %

82 %

78 %

79 %

77 %

2017

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

77 %

80 %

71 %

74 %

75 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

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

69 %

69 %

69 %

73 %

79 %

79 %

2017

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

89 %

88 %

90 %

86 %

88 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

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

95 %

94 %

91 %

91 %

92 %

91 %

2017

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

95 %

96 %

94 %

90 %

91 %

87%

2017

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

94 %

86 %

90 %

90 %

2017

Indikator
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100 %

94 %

94 %

87 %

2017

Analys
Inget könsuppdelat resultat på grund av för få svarande.
Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn
(Stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning)

90 %

88 %

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

Analys
Aktiviteten har markerats som pågående av socialnämnden.

Nämndmål:
Barn, unga och vuxna lever ett självständigt liv
Uppfylls helt
Beskrivning

Personer med funktionsnedsättning får stöd med målsättningen att de ska kunna leva ett så
självständigt liv som möjligt. För att uppnå det behöver riskfaktorer motverkas och
skyddsfaktorer som delaktighet och förutsägbarhet stärkas. En genomförandeplan är en viktig
del i brukarens inflytande över insatsen. Planen upprättas tillsammans med brukaren och/eller
i samråd med företrädare. Under året kommer förvaltningen i samverkan med utförare att
arbeta för att öka brukarnas delaktighet i upprättandet av genomförandeplanen.
Att arbeta i en sammanhållen handläggningsprocess med sikte på resultat för den som får stöd
och service ställer krav på att öka handläggarnas synlighet, liksom på gott bemötande och tät
uppföljning. Verksamheten ska arbeta med klar och tydlig dokumentation inklusive mål och
innehåll.
Biståndshandläggarna säkerställer kvaliteten i utredningarna genom att använda den
kunskapsbaserade utredningsmodellen DUR i alla delar i handläggningsprocessen. Brukarnas
delaktighet i utredningarna ska stärkas, bland annat genom tillämpningen av DUR.
Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning är nöjda med sina insatser. De har förtroende för att
likställighet gäller vid utredningar, bedömningar och beslut. De känner sig delaktiga och
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trygga och alla har en genomförandeplan. Uppföljning av beslut utifrån resultat systematiseras
för att säkerställa att insatsen genomförs i enlighet med beställningen och har önskad effekt.
Analys

Förvaltningen utvecklar sitt arbete med stöd och service till personer med
funktionsnedsättning i syfte att uppnå ökad självständighet för individen samt ökad
inkludering och delaktighet i samhället.
För att säkerställa sammanhållna insatser för brukare med andra huvudmän deltar
beställarenheten funktionsnedsättning i samordnade individuella planer, SIP.
I september 2017 trädde en ny organisation i kraft som innebär att de tre tidigare enheterna
beställarenheten funktionsnedsättning, utredningsenheten för barn och unga samt
utredningsenheten för vuxna bildade två nya enheter, familjeenheten och vuxenenheten.
Syftet med omorganisationen var att ytterligare stärka arbetet med sammanhållna insatser för
brukaren.
Beställarenheten funktionsnedsättning deltar i det projekt för ökat brukarinflytande som drivs
i samverkan med Södermalms stadsdelsförvaltning.
För att öka brukarnas delaktighet har en ny rutin upprättats gällande hur detta, liksom
brukarens syn på sin insats dokumenteras. Enheten har även genomfört kollegial granskning
med fokus på uppföljning. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2018.
Under året förvaltningen verkat för att kunna erbjuda fritidsaktiviteter för familjer och
handbollsaktivitet för flickor under hösten. En enkät har genomförts och följts upp med
workshop för att se över möjligheten att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för unga med
funktionsnedsättningar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utveckla användandet av metoder för att personer med
funktionsnedsättning ska kunna delta och vara delaktiga i sin
utredning. ("En stad för alla" mål 3)

2016-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Nämndens verksamheter är tillgängliga
Uppfylls helt
Beskrivning

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för tillgänglighet och framkomlighet i parker och
grönområden. Aktiviteter som påverkar tillgängligheten är till exempel snöröjningen,
underhåll av parkvägar, räcken och bänkar, belysning, skyltning med mera.
Det ska vara lätt att komma i kontakt med förvaltningens verksamheter och dess medarbetare
samt att lämna synpunkter.
Alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av förvaltningen.
Därför är det viktigt både för stockholmarna och för medarbetarna att vi skriver enkelt och
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tydligt. Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det
främjar demokrati och tillgänglighet och gör vårt arbete mer effektivt.
Förväntat resultat

Förvaltningens verksamheter inom stadsdelsområdet har god tillgänglighet. Den fysiska
utemiljön gör det lätt för alla att röra sig i stadsdelsområdet. Alla medarbetare i förvaltningen
använder klarspråk.
Analys

Förvaltningen har under året genomfört en inventering av vilka formuleringar som används i
beslut och annan återkommande kommunikation med stockholmarna. Inventeringen ska ligga
till grund för det fortsatta arbetet med klarspråk.
Åtgärder för att öka tillgängligheten har genomförts i fyra lekparker. Parkvägar har rustats
upp och bänkar bytts ut för förbättrad tillgänglighet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med
att ta bort lätt avhjälpta hinder.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

En tillgänglighetsinspektion görs av kulturhuset och
ungdomsgårdarna. ("En stad för alla" mål 1)

2016-01-01

2017-12-31

Förvaltningen arbetar med att förbättra den kommunikativa
tillgängligheten i alla informationskanaler (hemsida och andra
medier). ("En stad för alla" mål 2)

2016-01-01

2017-12-31

Förvaltningens lokaler skyltas tydligt med fokus på synbarhet,
kännbarhet, tydlighet och begriplighet. ("En stad för alla" mål 2)

2016-01-01

2017-12-31

Inventera behovet av och strukturera stadsdelsförvaltningens
arbete med klarspråk.

2017-01-01

2017-12-31

Språket i beslut enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade, är lättläst. ("En stad för alla" mål2)

2016-01-01

2017-12-31

Öka tillgängligheten i fyra lekparker. ("En stad för alla" mål 1)

2016-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att
på olika sätt stärka invånarnas möjligheter till delaktighet och inflytande. Förvaltningen
bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål uppfylls.
Indikatorerna är nya för året och årsmål har därför satts utifrån årets resultat. Resultaten är
bland de högsta i staden, i synnerhet för indikator ett och tre.
För att öka möjligheter till delaktighet och inflytande för stadsdelens invånare arbetar
förvaltningen aktivt med community work. Arbetet pågår framförallt i stadsdelarna
Bagarmossen och Skarpnäcks gård. Stadsdelsförvaltningen, polisen och fastighetsbolagen
jobbar tillsammans i samverkan med boende, föräldrar, föreningar, kyrkan, nattvandrare med
flera och lokala aktörer för att öka tryggheten genom att ge bra förutsättningar och
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sysselsättning för de unga i området.
Vid finansborgarrådets visionsturné ordnades ett välbesökt möte på biografen Reflex i
Kärrtorp, dit omkring 70 invånare kom och samtalade om viktiga frågor i staden och
stadsdelsområdet.
Flera insatser har genomförts i syfte att stärka brukarinflytande och delaktighet. I samverkan
med Södermalms stadsdelsförvaltning, ett projekt som finansieras av lokala utvecklingsmedel.
Avdelningarna för individ- och familjestöd samt avdelningen förebyggande arbete och kultur
utforskar inom ramen för projektet arbetssätt som ökar brukarnas delaktighet i utredning och
planering för insatser på individnivå. Projektet kommer också att prova en modell för att
arbeta med brukarinflytande på flera nivåer i utveckling av socialtjänstens verksamheter.
Inom avdelningen för individ och familjestöd har förvaltningens sysselsättningsverksamhet
börjat med månatliga brukarinflytandemöten. Därutöver pågår ett arbete tillsammans med
brukar- och anhörignätverket NSPH i syfte att ha en Peer Support (en stödperson med egen
erfarenhet av psykisk ohälsa) i verksamheten, även detta i syfte att öka brukarinflytandet.
Utvecklingsarbete för att stärka brukarinflytande och delaktighet pågår även inom
beställarenheten för äldre.
Under året har arbetet med arbete med att stärka ungas möjligheter till inflytande fortsatt,
bland annat genom nätverket Linje 17-Gäris som organiserar och stärker unga flickor och
icke-binära personer.
33 medborgarförslag har inkommit under året, jämfört med 23 inkomna föregående år.
Lokalt utvecklingsprogram

Arbetet inom ramen för nämndens lokala utvecklingsprogram har inletts under året. De
geografiska prioriteringarna i programmet är stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäck och
den tematiska prioriteringen är förebyggande arbete med inriktning mot barn och unga. De
olika åtgärderna som inom programmet är tänkta att skapa en sammanhållen kedja av
förebyggande och stödjande insatser från tidig ålder.
Förvaltningen har under året varit delaktig i två projekt som beviljats medel från sociala
investeringsfonden. Projekten samordnas av socialförvaltningen. Ett av projekten - Nya vägar
sker i samarbete med Ersta vändpunkt och har som syfte att öka förskolepersonalens kunskap
och medvetenhet om barn som lever i familjer där det finns missbruk. Det andra projektet
- Stärkt tidigt stöd i samverkan, sker i samarbete med Öppna förskolan och BVC i
Bagarmossen och har pågått sedan september. Syftet är att tillsammans med BVC identifiera
förstagångsföräldrar och föräldrar som föder barn i Sverige för första gången och som
behöver stöd i föräldrarollen. Genom dessa insatser, som beskrivs närmare under mål 1.2,
stärks det förebyggande arbetet riktat mot de yngsta barnen och deras familjer.
Förvaltningen och utbildningsförvaltningen har även beviljats medel från sociala
investeringsfonden för en gemensam fyraårig satsning, Skarpnäcksmodellen – integrerad
förskole- och skolstödsenhet, som startar 2018. Syftet med projektet är att ge tidigt stöd till
barn, familjer och deras nätverk och därigenom förhindra mer omfattande behov av insatser
från skola och socialtjänst senare. Genom Skarpnäcksmodellen, som beskrivs närmare under
mål 3.4, kommer det förebyggande arbetet riktat mot barn och unga förstärkas ytterligare.
För att stötta barn och unga som har hög frånvaro och låg måluppfyllelse i skolan bedrivs
pilotprojektet samverkan, skola och socialtjänst (PPSS), varav en del är särskilt riktat för
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familjer av romsk bakgrund. Under året har 29 elever med familjer fått stöd genom insatsen,
varav åtta elever med romsk bakgrund. Sammanlagt har 62 procent av eleverna uppnått
förbättrad skolnärvaro med stöd från insatsen, varav sex elever med romsk bakgrund. Insatsen
beskrivs närmare under mål 3.4.
En annan viktig del i nämndens lokala utvecklingsprogram är det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete som bedrivs inom samverkansforumet "Skarpnäckslyftet". Arbetet
bedrivs i samverkan mellan förvaltningen, Stockholmshem, Stiftelsen på rätt väg och polisen.
Även andra samverkansparter som skolan och bibliotek deltar vid behov. Inom ramen för
Skarpnäckslyftet erbjuds ungdomar från 18 år anställning som ”områdesvärdar” och arbetar
tillsammans med ordinarie områdesvärdar som ingår i Stiftelsen på rätt väg. I uppdraget ingår
att se efter och vara i områdena Bagarmossen och Skarpnäcksfältet på kvällar och nätter, för
att öka tryggheten samt rapportera avvikelser t.ex. klotter skadegörelse etc. I Stiftelsen på rätt
vägs uppdrag ingår också att driva en mötesplats för unga vuxna +18 år i Bagarmossen.
”Bagisgården” är viktig som mötesplats för att fånga upp unga vuxna som är på glid in i
kriminalitet eller drogmissbruk. Under året har områdesvärdarna varit aktiva och
trygghetsskapande vid vissa oroligheter, exempelvis samlat unga vuxna och ungdomar vid de
skjutningar som ägt rum i Skarpnäck och i grannstadsdelar, i syfte att skapa trygghet. De har
även varit engagerade i samarbete med de bibliotek och Folkets Hus som vid flertalet tillfällen
upplevt att unga har stört ordningen i lokalerna. Områdesvärdarnas och Bagisgårdens
verksamhet finansieras med demokrati- och utvecklingsmedel.
Ett mål som satts upp inom ramen för det lokala utvecklingsprogrammet är att andelen
personer känner sig otrygga i sitt bostadsområde ska minska. Stadens trygghetsmätning visar
att tryggheten har ökat i Bagarmossen men inte i Skarpnäcks gård. Under året har
förvaltningen, i dialog och samverkan med polisen samt berörda förvaltningar och bolag,
identifierat mer specifika områden inom stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäcks gård som
ska prioriteras för trygghets- och brottsförebyggande åtgärder. Detta beskrivs närmare under
mål 1.3.
I det lokala utvecklingsprogrammet ingår också arbetet med att förbättra tillgängligheten för
besökare och stärka de ekologiska kvaliteterna i naturreservatet Flaten. Flaten, som är stadens
största naturreservat och ligger gränsar till stadsdelen Skarpnäcks gård ger goda möjligheter
till ett aktivt friluftsliv. Under året har förvaltningen påbörjat arbetet med att utveckla en ny
attraktiv entré till Flaten, i samarbete med trafikkontoret, miljöförvaltningen och andra
berörda aktörer. För att öka de rekreativa värdena har en gångväg rustats upp, tillgängligheten
har förbättrats och skyltar till en naturstig har tagits fram.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

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

43 %

43 %

42 %

43 %

Fastställ
s 2017

2017

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

25 %

24 %

26 %

25 %

Fastställ
s 2017

2017

Andel stockholmare som
är aktiva inom

34 %

34 %

35 %

34 %

Fastställ
s 2017

2017

Indikator

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

civilsamhällets
organisationer

Nämndmål:
Skarpnäck är ett demokratiskt stadsdelsområde där invånarna har inflytande
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen fortsätter sitt arbete för en demokratiskt hållbar stad genom att utveckla
invånarnas möjligheter till delaktighet och inflytande. Inom förvaltningen finns olika forum
för inflytande, såsom medborgardialoger, lokala råd, öppna nämndsammanträden, samverkan
med föreningslivet och företagarråd. Genom förvaltningens lokala områdesarbete, community
work, där civilsamhället är delaktigt, stärks invånarnas inflytande över sin stadsdel.
Förvaltningen arbetar för att stärka ungas organisering med fokus på mänskliga rättigheter,
antirasism och feminism. I detta arbete ingår bland annat att fortsätta stärka och utveckla
ungdomsrådet och att skapa olika former av mötesplatser för unga. Under året planeras en ny
omgång av projektet Ortens organisatörer, där ungdomar bildar studiecirklar kring
demokratifrågor som de själva har valt. Likaså fortsätter arbetet inom ett nystartat nätverk,
som utgör både en fysisk och en digital mötesplats där unga kvinnoidentifierade ungdomar
kan dela erfarenheter och stärka sin egenmakt.
Förväntat resultat

Invånarna i stadsdelsområdet har möjlighet att vara med och påverka nämndens verksamheter
liksom utvecklingen i området och i Stockholms stad. De är väl informerade om hur de kan
göra detta.
Analys

Nämndmålet bedöms uppfyllas. Förvaltningen arbetar för att stärka invånarnas delaktighet
och inflytande i olika former, såsom beskrivits ovan.
Förvaltningens samarbete med lokala föreningar fortsätter att utvecklas och intensifieras. Ett
flertal större aktiviteter har genomförts under året i samverkan med föreningslivet, exempelvis
nationaldagsfirandet på Skarpnäcks kulturhus, aktivitetsfritids dagtid för barn och ungdomar
som pågick under fem sommarveckor på Kärrtorps IP och Skarpnäcksfestivalen som ägde
rum i augusti och besöktes av omkring 500 barn och ungdomar. Föreningar deltar även
regelbundet i nattvandring och övrigt trygghetsarbete och många föreningsdrivna aktiviteter
pågår regelbundet på Skarpnäcks kulturhus.
I samband med upprustningen av parkleken Skyfallet har ett informationsmöte hållits där ett
förslag till ombyggnad presenterats. De synpunkter och idéer som inkom under tidigare dialog
har beaktats i den mån det har varit möjligt. Förslaget mottogs positivt av de som deltog i
mötet.
Medborgare bjuds in till nämndmöten med öppna frågestunder och teman där nämndens olika
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verksamheter presenteras. Nämnden uppmuntrar även invånarna att lämna medborgarförslag.
Under året har 33 medborgarförslag inkommit, jämfört med 23 föregående år. Av de 33
förslagen kom 19 från kvinnor, 12 från män och två från både kvinnor och män. Fyra förslag
har hänvisats direkt till annan förvaltning och 24 har hittills utretts av förvaltningen och
behandlats i nämnden. Av dessa har sju förslag bifallits helt och fem förslag har bifallits
delvis, medan sju har avvisats. Fyra förslag har hänvisats till annat nämnd eller annan
huvudman efter behandling i nämnden. Fem förslag har utretts av förvaltningen och kommer
att tas upp till beslut i stadsdelsnämndens sammanträde i februari. Två förslag som inkom
2016 behandlades nämnden i februari 2017, av dessa bifölls ett och ett hänvisades till
idrottsförvaltningen.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ungdomsrådet har en rådgivande funktion till förvaltningen.
Utveckla mål och arbetsbeskrivning för ungdomsrådet.

2016-01-01

2017-12-31

Öka antal pojkar i ungdomsrådet

2016-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
Uppfylls helt
Analys

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att
dels använda centralt och gemensamt upphandlade ramavtal där krav ställts för en socialt,
ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad och dels genom att systematiskt följa upp
upphandlad verksamhet. Stadens program för upphandling och inköp följs. Förvaltningen gör
bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och underliggande
nämndmål uppnås.
Under hösten 2016 och början av 2017 hade förvaltningen en vikande trend när det gäller
andelen inköp som genomförs i stadens e-handelssystem. Det berodde bland annat på hög
personalomsättning inom förskolan, införandet av elektroniska inköp av tjänster samt att
förvaltningen genomfört större volyminköp av möbler utanför e-handelssystemet. För att
komma till rätta med den vikande trenden har redovisningsansvarig satt fokus på e-handel vid
årets planerade informationsmöten/utbildningstillfällen. Serviceförvaltningen har bjudits in
för att informera om nyheterna med e-handel samt att genomgång av exempel på hur
tjänsteköp genomförs i e-handel. Utöver informationsmöten/utbildning har information
spridits löpande av serviceförvaltningen genom informationsutskick om e-handel.
Administrativa avdelningen har analyserat var bristerna förekommer och vidtagit personliga
informationssatsningar med rekvirent eller ansvarig chef.
Åtgärderna tycks ha haft effekt då andelen elektroniska inköp ökade under perioden februari
till juni. Därefter sjönk andelen något under juli och augusti, vilket till stor del berodde på att
vissa enheter valt att inte ansöka om behörighet till beställningssystemet för tillfälligt anställd
personal, som därmed inte kunnat göra elektroniska inköp. Under september månad ökade
andelen elektroniska inköp för att sedan återigen sjunka under årets sista månader. Detta
bedöms bero på att bemanningstjänster och flyttjänster har anslutits under oktober, och dessa
har till stor del inte avropats genom e-handeln.
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Indikator

Periodens
utfall

Andel elektroniska inköp

62 %

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

100 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

67 %

70 %

Tas fram
av
nämnde
n

VB 2017

100 %

80%

2017

KF:s
årsmål

Period

Nämndmål:
Förvaltningen arbetar systematiskt med uppföljning i upphandlad verksamhet
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen följer upp verksamheter på entreprenad och enskilt driven verksamhet.
Uppföljningarna syftar till att säkerställa och främja god kvalitet och jämlik tillgång till
verksamheterna. Förvaltningen samarbetar och för en löpande dialog med utförarna inom
äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättning för att gemensamt utveckla kvaliteten
utifrån stadens mål och indikatorer.
Uppföljningarna syftar till att få kunskap om verksamheternas kvalitet samt ge stockholmarna
ett underlag för att välja exempelvis hemtjänst eller äldreboende, när ett biståndsbeslut har
fattats. Äldreförvaltningen beslutar vilka verksamheter som ska följas upp av vilken
stadsdelsförvaltning inom äldreområdet och socialförvaltningen har ett liknande ansvar
avseende privat drivna verksamheter inom sitt ansvarsområde.
Förväntat resultat

Invånare får insatser och omsorg av god kvalitet oavsett driftsform.
Analys

Nämnden bedömer att målet uppnås då arbetet med uppföljning i upphandlad verksamhet och
LOV-verksamheter har genomförts enligt plan. Under året har verksamhetsuppföljning
genomförts på fem vård- och omsorgsboenden, åtta fristående hemtjänstutförare, en
dagverksamhet för äldre med demenssjukdom, en utförare inom avlösar- och ledsagarservice,
en daglig verksamhet, ett stödboende, en träfflokal och en utförare inom boendestöd. De
uppföljningar som genomförts hittills under året visar överlag att leverantörerna uppfyller
merparten av de ställda kraven. Förbättringsområden förekommer inom vissa områden som
exempelvis rutiner för riskanalys och egenkontroller.
De dagliga verksamheterna och gruppbostäderna inom stadsdelsområdet drivs på entreprenad.
Under hösten har ett uppföljningsmöte genomförts med utföraren som redogjort för sitt arbete
med mervärdena i avtalet. Uppföljningsbesök i ett urval av verksamheterna kommer att
genomföras under januari 2018.
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Nämndmål:
Offentlig upphandling används för att utveckla staden i hållbar riktning
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen använder i första hand de centrala och gemensamma avtal som upphandlas av
serviceförvaltningen. I dessa upphandlingar ställs miljökrav och sociala krav i enlighet med
stadens upphandlingsprogram. Även när förvaltningen gör egna upphandlingar som till
exempel snöröjning av park- och gångvägar och skötsel av parker, städning samt drift av
vård- och omsorgsverksamheter ställs krav i enlighet med stadens riktlinjer.
Förväntat resultat

Förvaltningen medverkar till ett hållbart samhälle där miljö- och sociala krav ställs i
upphandlingar som genomförs.
Analys

Nämndmålet bedöms uppfyllas helt då miljökrav och sociala krav har ställts i de
upphandlingar som genomförts hittills under året.
Den 1 oktober övertog förvaltningen ansvaret för vård- och omsorgsboendet Hemmet för
Gamla. Med anledning av att tillagningskök saknas på Hemmet för gamla har en upphandling
av produktion och distribution av kost slutförts under perioden. I upphandlingen ställdes krav
på att andelen ekologiska varor skulle vara minst 40 procent.
Förvaltningen har även genomfört upphandling av vinterväghållning för parkvägar och
förnyad konkurrensutsättning gällande taklyftar på Hemmet för gamla. Båda processerna
genomfördes i enlighet med stadens krav.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska öka sin kunskap om hållbar upphandling
(Skarpnäcks stadsdelsnämnd)

2017-04-19

2017-12-31

Avvikelse
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Uppföljning av ekonomi
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget
Nämnden redovisar en budget i balans. Bokslutet redovisar ett överskott på 1,8 mnkr efter
resultatöverföring.
Verksamhetsområden,
mnkr

JVP 2017

Kostnader
2017

Intäkter
2017

Netto 2017

Avvikelse
2017

Netto 2016

Nämnd- och
förvaltningsadministration

33,9

34,0

-1,2

32,8

1,1

33,0

Individ- och
familjeomsorg

115,4

139,8

-22,7

117,1

-1,7

122,1

Varav Socialpsykiatri

33,6

41,8

-8,3

33,4

0,2

29,7

Flyktingmottagande

0,0

73,5

-74,6

-1,1

1,1

Stadsmiljö

12,3

17,3

-3,3

14,1

-1,8

13,4

Avskrivning

8,0

9,5

0,0

9,5

-1,5

7,0

Internränta

0,6

0,6

0,0

0,6

0,0

1,3

Förskoleverksamhet

256,0

281,5

-23,6

257,8

-1,8

264,3

Äldreomsorg

326,6

362,9

-39,4

323,5

3,1

303,9

Stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning

266,5

283,1

-10,4

272,6

-6,1

257,7

Barn, kultur och fritid

19,0

23,3

-3,5

19,8

-0,8

19,2

Arbetsmarknadsåtgärder

11,3

16,3

-5,7

10,5

0,8

11,3

Ekonomiskt bistånd

66,0

76,2

-6,4

69,8

-3,8

70,6

-varav handläggning

18,4

20,8

-0,2

20,5

-2,1

20,8

Omstrukturering

12,0

0,6

-0,1

0,5

11,5

0,3

1 127,6

1 318,6

-191,0

1 127,6

0,0

1 104,1

Ing. resultatfond 2017

-6,5

-7,8

Utg. Resultatfond 2018

4,7

6,4

-1,8

1 102,8

Nettoresultat före
resultatöverföring

Nettoresultat efter
resultatöverföring

1 127,6

1 318,6

-191,0

1 127,6

Tabellen innehåller avrundningsdifferenser.
I föreliggande bokslut redovisas ett nollresultat före resultatöverföring och ett överskott om
1,8 mnkr efter resultatöverföring. Vidare avser 1,5 mnkr ökade kapitaltjänstkostnader i
avskrivningskostnader.
I bokslutet för 2016 redovisades en ekonomi i balans före resultatöverföring och ett överskott
om 1,3 mnkr efter resultatöverföring.
Sammanfattande analys av förvaltningens ekonomiska resultat

Under året har särskilda insatser gjorts för att nå en budget i balans inom områdena individoch familjeomsorg (ensamkommande barn och unga), ekonomiskt bistånd och stöd och
service till personer med funktionsnedsättning.
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Ett nytt system för ersättning från Migrationsverket till kommunerna för gruppen
ensamkommande barn och unga infördes vid halvårsskiftet. En arbets- och styrgrupp
inrättades på uppdrag av stadsdelsdirektören. Avtal har omförhandlats och en ny upphandling
ledde fram till ett avtal med lägre kostnader. Samarbetet inom förvaltningen har utvecklats
under året och en boendekedja med olika alternativa boendelösningar har skapats vilket har
gagnat och stöttat ungdomar med mål att komma ut i självförsörjning och till ett självständigt
liv.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har varit högre än budgeterat, dels på grund av att fler
hushåll fått bistånd och dels på grund av högre medelbidrag än budgeterat. Flera åtgärder har
vidtagits för att få mer kvalitativt, rättssäkert och snabbare stöd till egen försörjning för
målgruppen och i enlighet med stadens riktlinjer. Verksamheten har samlats i en enhet med ny
ledning och en mer processinriktad organisation med individuellt matchat stöd utifrån olika
försörjningshinder och ändamålsenligt samarbete med Jobbtorg. Härutöver pågår ett arbete
med att analysera utbetalningarna närmare inom verksamhetsområdet. En svagt vikande trend
av kostnader på medelbidraget kan noteras.
Inom området stöd och service till personer med funktionsnedsättning ökade kostnaderna för
persontransporter. Stadsdelen har fått budgetkompensation för att klara kostnadsökningen. En
arbets- och styrgrupp inrättades på uppdrag av stadsdelsdirektören för att nå en budget i
balans och en åtgärdsplan upprättades. Ett av uppdragen i åtgärdsplanen var att få kontroll
över beställda resor och faktureringen av dessa, därutöver har ett arbete med uppföljning av
beslutad hemtjänst samt placeringar på korttidsboende satts igång. Arbetet fortgår under 2018,
en viss vikande trend i kostnader har noterats under 2017.
Inom området äldreomsorg har beställarenheten för äldre tagit fram en handlingsplan för att
uppnå en budget i balans. Skarpnäcks kommunala hemtjänst har arbetat med en åtgärdsplan,
med att öka den utförda tiden hos kund och att minska avbokade besök. En vikande
kostnadstrend har noterats och arbetet kommer att fortsätta under 2018.
Inom området förskola har det varit utmanande att nå en budget i balans, bland annat till följd
av ett vikande barnantal och höga lokalkostnader. Lokalkostnaderna har minskat med 1,2
mnkr till följd av att flera lokaler avvecklades under 2016. Ytterligare insatser har genomförts
under året men väntas inte ge full effekt förrän under 2018.
Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 1,1 mnkr. Av överskottet hänförs 1,1 mnkr
till administrativa avdelningen och stadsdelsdirektör där personalkostnaderna blivit lägre än
budgeterat, främst beroende av att det uppstått ett glapp mellan avslut och nyanställningar.
Nämnd och råd redovisar en budget i balans.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 2
I förhållande till prognosen i tertialrapport 2 visar bokslutet på ett försämrat resultat om 0,2
mnkr.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 1
I förhållande till prognosen i tertialrapport 1 visar bokslutet på ett förbättrat resultat om 1,1
mnkr. Under den senare delen av året har personalkostnaderna varit lägre än prognostiserat
bland annat beroende av organisationsförändringar, sjukfrånvaro och glapp mellan avslut och
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nyanställningar.
Bokslut 2017 i förhållande till bokslut 2016
I förhållande till år 2016 har nettokostnaderna minskat med 0,2 mnkr. Minskningen beror på
planerat underhåll av lokaler inte varit lika omfattande i år.
Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 1,7 mnkr.
Familjeenheten (IoF) redovisar ett underskott om 2,2 mnkr. Underskottet beror främst på flera
dyra placeringar inom enheten framförallt under senare delen av året, men även ökade
kostnader för inhyrd personal.
Vuxenenheten (IoF missbruk) redovisar ett underskott om 0,5 mnkr. Kostnaderna för
placeringar inom verksamhetsområdet har varit högre jämfört med budget framförallt under
senare delen av året.
Enheten familj- och nätverksstöd, inom avdelningen för förebyggande arbete och kultur,
redovisar ett överskott på 0,4 mnkr vilket beror på lägre personalkostnader.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 2
I förhållande till prognosen i tertialrapport 2 visar bokslutet för verksamhetsområdet ett
försämrat resultat om 2,0 mnkr. Detta förklaras främst av flera dyrare placeringar under slutet
av året för både familjeenheten samt vuxenenheten. Överskottet för enheten familj- och
nätverksstöd har dock förbättrats något jämfört med prognosen.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 1
I förhållande till prognosen i tertialrapport 1 visar bokslutet för verksamhetsområdet ett
försämrat resultat om 0,5 mnkr. Det förklaras främst av vuxenenhetens högre
placeringskostnader.
Bokslut 2017 i förhållande till bokslut 2016
Vid en jämförelse med bokslutet 2016 har verksamhetsområdet en minskad nettokostnad om
5,0 mnkr. Minskningen hänförs främst till att verksamheten för ensamkommande barn och
unga ingick i verksamhetsområdet under 2016. Från och med 2017 redovisas
ensamkommande separat under ”Flyktingmottagande”, vilket innebär att individ- och
familjeomsorg därmed har fått lägre nettokostnader.
Flyktingmottagande

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 1,1 mnkr.
Den främsta orsaken till överskottet är att verksamheten för ensamkommande barn och unga
under första halvåret lyckades sänka kostnaderna inför att ett nytt statligt ersättningssystem
infördes den 1 juli. Eftersom omförhandlingar av kostnader för boenden gjordes tidigt på året
innebar det ett överskott för verksamheten fram tills att ersättningarna sänktes.
Verksamhetsområdets kostnader har successivt minskat under året, med anledning av ett
minskande antal ensamkommande barn och unga.
Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 0,2 mnkr.
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Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 2
I förhållande till prognosen i tertialrapport 2 redovisar bokslutet ett förbättrat resultat om 0,2
mnkr.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 1
I förhållande till prognosen i tertialrapport 1 redovisar bokslutet ett försämrat resultat om 0,2
mnkr. Under början av året var kostnaderna lägre än budget, men därefter ökade kostnaderna.
Bokslut 2017 i förhållande till bokslut 2016
I förhållande till år 2016 har nettokostnaderna ökat med 3,7 mnkr. Det beror främst på att de
statliga intäkterna har minskat jämfört med tidigare år.
Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 3,8 mnkr. Kostnaderna för utbetalt
försörjningsstöd, samt handläggning, har varit högre än budgeterat under större delen av året.
Antal hushåll som har fått försörjningsstöd har varierat under året. Under början av året
minskade antalet, fram tills sommaren då en tydlig ökning skedde. Därefter har antalet hushåll
stabiliserat sig under hösten. Totalt under året har antal hushåll i snitt varit 13 fler än
budgeterat.
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Medelbidraget har varit högre än budgeterad nivå under hela året, men har under de senaste
månaderna haft en nedåtgående trend.

Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 2
I förhållande till prognosen i tertialrapport 2 visar bokslutet en försämring med 0,6 mnkr.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 1
I förhållande till prognosen i tertialrapport 1 visar bokslutet en försämring med 3,8 mnkr. Se
förklaring ovan.
Bokslut 2017 i förhållande till bokslut 2016
I förhållande till år 2016 har nettokostnaderna minskat med 0,8 mnkr. Minskningen hänförs
främst till minskat utbetalt försörjningsstöd, vilket beror på minskat antal hushåll år 2017
jämfört med 2016. Minskningen av hushåll motverkas till viss del av att medelbidraget har
ökat från 2016 till 2017.
Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 0,8 mnkr.
Överskottet beror på att antalet personer med arbetsmarknadsinsats har varit färre under året,
vilket i sin tur delvis beror på en förbättrad arbetsmarknad inom staden. Under de senaste
månaderna har dock antalet personer med arbetsmarknadsinsats ökat.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 2
I förhållande till prognosen i tertialrapport 2 visar bokslutet på ett förbättrat resultat om 0,5
mnkr. Se förklaring ovan.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 1
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I förhållande till prognosen i tertialrapport 1 visar bokslutet på ett förbättrat resultat om 0,8
mnkr. Se förklaring ovan.
Bokslut 2017 i förhållande till bokslut 2016
I förhållande till år 2016 har nettokostnaderna minskat med 0,8 mnkr. Minskningen mot
tidigare år beror också på färre antal personer med arbetsmarknadsinsats.
Stadsmiljö

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 1,8 mnkr. Överskridandet beror på ökade
kostnader för parkunderhåll.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 2
I förhållande till prognosen i tertialrapport 2 visar bokslutet på ett försämrat resultat om 1,8
mnkr och förklaras enligt ovan.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 1
I förhållande till prognosen i tertialrapport 1 visar bokslutet på ett försämrat resultat om 1,8
mnkr och förklaras enligt ovan.
Bokslut 2017 i förhållande till bokslut 2016
I förhållande till år 2016 har nettokostnaderna ökat med 0,7 mnkr. Ökningen beror på ökade
kostnader för parkunderhåll.
Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 1,8 mnkr före resultatöverföring och ett
underskott om 0,1 mnkr efter resultatöverföring. Underskottet före resultatöverföring
motsvarar 0,7 procent av verksamhetens nettobudget. Övergripande förskoleverksamhet,
inklusive stödenheten, redovisar ett underskott om 0,1 mnkr (63 tkr) som avser ökade
kostnader för stöd till barn. Resultatenheterna redovisar ett underskott om 1,8 mnkr (1 780
tkr) som analyseras under rubriken ”Resultatenheter”.
Inskrivna barn
allmän
förskola

små barn

stora barn

Summa

Grupp

barn/grupp

Januari

0

701

1 224

1 925

113

17,0

Februari

0

708

1 219

1 927

113

17,0

Mars

0

715

1 218

1 933

113

17,0

April

0

727

1 211

1 938

113

17,1

Maj

0

732

1 204

1 936

113

17,1

Juni

0

726

1 152

1 878

113

16,5

Juli

0

707

1 058

1 765

113

15,6

Augusti

0

995

818

1 813

113

16,0

September

0

1 007

818

1 825

113

16,1

Oktober

0

1 025

812

1 837

112

16,3

November

0

1 034

813

1 847

112

16,4

December

0

1 043

812

1 855

112

16,5
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Vid SCBs avläsning av barn på pedagogiska verksamheter den 15 oktober, var det 16,2 barn
per grupp. Siffran är också underlag för en av stadens indikatorer. Något lägre än 2016, 16,3
barn per grupp.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 2
Vid en jämförelse med tertialrapport 2 redovisar verksamheten ett förbättrat resultat med 0,1
mnkr. Under det sista tertialet har resultatenheter förbättrat resultatet med 0,1 mnkr vilket
härrör sig till främst till fler barn i förskolan. Övergripande förskoleverksamhet har försämrats
marginellt med 63 tkr, vilket härrör sig till högre kostnader för barn med stöd.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 1
I förhållande till tertialrapport 1 visar verksamheten ett försämrat resultat om 0,8 mnkr.
Resultatenheterna försämrade resultatet med 0,8 mnkr. Vilket härrör sig till färre barn än
prognosen i tertialrapport.
Bokslut 2017 i förhållande till bokslut 2016
Vid en jämförelse med bokslutet 2016 har nettokostnaden minskat med 6,1 mnkr. Detta
förklaras främst med lägre lokalkostnader inom förskolan. Det är 27 barn färre i snitt för året
jämfört med 2016. Inskrivna barn i december har ökat med 17 jämfört med 2016.
Äldreomsorg

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 3,1 mnkr.
Beställarenheten redovisar ett underskott om 2,5 mnkr. Detta beror främst på att antalet
personer med behov av vård- och omsorgsboende och hemtjänst är fler än planerat. Budget
2017 är beräknad på 254 personer inom vård- och omsorgsboende. I genomsnitt under 2017
har antalet varit 258 personer. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har för samma period varit
1040 fler per månad än budget.
Skarpnäcks kommunala hemtjänst redovisar ett underskott om 3,7 mnkr. Enheten har höga
personalkostnader i förhållande till antal utförda timmar hos kund. Enheten har i samarbete
med Äldreförvaltningen gjort en genomlysning av intäkter och kostnader. Verksamheten
arbetar kontinuerligt med att anpassa schemaläggning och arbetssätt för att ligga i balans med
intäkterna. Under hösten har enheten ökat utförd tid hos kund från 80 till 88 procent.
Äldreomsorgens ledning redovisar ett överskott om 9,3 mnkr, vilket främst förklaras av medel
avsatta för ökade resurser till hemtjänsten samt vård- och omsorgsboende. Vård- och
omsorgsboendet Hemmet för Gamla övergick i kommunal regi 1 oktober 2017.
Förvaltningens kostnader för övertagandet uppgick till 2,8 mnkr.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 2
I förhållande till prognosen i tertialrapport 2 visar bokslutet på ett förbättrat resultat om 6
mnkr. Detta förklaras främst av att behovet av vård- och omsorgboende och hemtjänst har
minskat under året. Även Skarpnäcks kommunala hemtjänst redovisar ett förbättrat resultat
om 1,3 mnkr. Både beställarenheten och hemtjänsten har arbetat efter en åtgärdsplan för att
minska kostnaderna.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 1
I förhållande till prognosen i tertialrapport 1 visar bokslutet på ett förbättrat resultat om 2,6
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mnkr. Detta förklaras främst med att behovet av vård- och omsorgboende och hemtjänst har
minskat under året.
Bokslut 2017 i förhållande till bokslut 2016
I förhållande till år 2016 har nettokostnaderna ökat med 19,6 mnkr. Detta förklaras främst av
ökade kostnader för vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Även kostnaderna för
personbundna transporter har ökat.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 6,1 mnkr.
Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för hemtjänst, barnboende, personlig
assistans och personbundna transporter.
Ett nytt avtal gällande personbundna transporter har inneburit att kostnaderna har ökat med
300 % jämfört med 2016. Möjligheten att samordna turer för individer som beviljats
turbundna resor har samtidigt försämrats. Det stora antalet bostäder med särskild service inom
stadsdelsområdet innebär att det finns många personer i behov av turbundna resor.
Ökade kostnader för personlig assistans förklaras av att Försäkringskassan tillämpar ändrad
praxis kring rätt till ersättning. Vissa behov som tidigare täckts av statlig ersättning blir istället
en ökad kostnad i stadsdelsförvaltningarnas budgetar.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 2
I förhållande till prognosen i tertialrapport 2 visar bokslutet ett förbättrat resultat om 0,2 mnkr
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 1
I förhållande till prognosen i tertialrapport 1 visar bokslutet ett förbättrat resultat 2,9 mnkr.
Detta främst till följd av ökad budgettilldelning för personbundna transporter som
förvaltningen erhöll i samband med tertialrapport 2.
Bokslut 2017 i förhållande till bokslut 2016
I förhållande till år 2016 har nettokostnaderna har ökat med 14,9 mnkr och förklaras främst av
ökade kostnader för personbundna transporter, samt ökade lokalkostnader för ett nytt
gruppboende.
Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet redovisar underskott om 0,8 mnkr.
Ungdomsmottagningen, som delas med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, redovisar
ett underskott om 0,7 mnkr, vilket beror på ökade kostnader.
Ökade kostnader för föreningsbidrag innebär ett underskott om 0,2 mnkr.
Enheten för prevention, fritid och kultur redovisar ett överskott om 0,4 mnkr, exklusive
diverse projekt som finns inom enheten. Överskottet hänförs främst till lägre
personalkostnader inom fritidsverksamheten, vilket beror på glapp mellan anställningar samt
vakanser.
Sommarkoloniverksamheten redovisar ett underskott om 0,2 mnkr vilket beror på att fler barn
deltog.
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Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 2
I förhållande till tertialrapport 2 har verksamheten förbättrat sitt resultat med 0,3 mnkr vilket
främst förklaras av lägre personalkostnader inom fritidsverksamheten.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 1
I förhållande till prognosen i tertialrapport 1 visar bokslutet på ett förbättrat resultat om 0,1
mnkr.
Bokslut 2017 i förhållande till bokslut 2016
Vid en jämförelse med bokslutet 2016 redovisar verksamheten en ökad nettokostnad om 0,6
mnkr. En del av ökningen beror på ökade lokalkostnader.
Sommarkoloniverksamheten har ökade nettokostnader för att fler barn har deltagit i år.
Övrig verksamhet

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 11,5 mnkr. Budgeterade medel är främst
avsatta för att vara en reserv för oförutsedda kostnader. Årets reserv har använts för att möta
upp underskott inom vissa verksamheter.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 2
I förhållande till prognosen i tertialrapport 2 visar bokslutet på ett förbättrat resultat om 0,8
mnkr.
Bokslut 2017 i förhållande till tertialrapport 1
I förhållande till prognosen i tertialrapport 1 visar bokslutet på ett förbättrat resultat om 0,9
mnkr.
Bokslut 2017 i förhållande till bokslut 2016
I förhållande till år 2016 har nettokostnaderna ökat med 0,2 mnkr.
Jämförelse T1, T2 och bokslut 2017 (totalt för förvaltningen)
Period

Netto

T1

0,0

T2

0,0

Bokslut

0,0

Differens T1/T2

0,0

Differens T2/Bokslut

0,0

Tertialrapport 2
I tertialrapport 2 prognostiserades ett nollresultat för nämndens samlade verksamheter.
Bokslutet 2017 redovisar ett nollresultat. Förändringar mot tertialrapport 2 beskrivs och
analyseras under respektive verksamhetsområde under rubriken ”Analys av resultaträkning
per verksamhetsområde”.
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Tertialrapport 1
I tertialrapport 1 prognostiserades ett nollresultat för nämndens samlade verksamheter.
Bokslutet 2017 redovisar ett nollresultat. Förändringar mot tertialrapport 1 beskrivs och
analyseras under respektive verksamhetsområde under rubriken ”Analys av resultaträkning
per verksamhetsområde”.
Bokslut 2017 i förhållande till bokslut 2016
Bokslutet 2017 redovisar ett nollresultat och i bokslutet 2016 redovisar ett nollresultat.
Förändringar mot bokslut 2016 beskrivs och analyseras under respektive verksamhetsområde
under rubriken ”Analys av resultaträkning per verksamhetsområde”.
Kostnader och intäkter i bokslut 2017 i jämförelse med bokslut 2016
Utveckling, mnkr

VB 2017

VB 2016

Förändring

Förändring %

Personalkostnader

421,8

397,5

24,3

6,1%

Lokalkostnader

103,9

109,6

-5,7

-5,2%

Köp av verksamhet

599,5

632,7

-33,2

-5,2%

Övriga kostnader

193,4

167,5

25,9

15,5%

Intäkter

-191,0

-203,2

12,2

-6,0%

Totalt:

1 127,6

1 104,1

23,5

2,1%

Tabellen innehåller avrundningsdifferenser
Personalkostnader

Kostnadsutvecklingen för stadsdelsförvaltningen avseende personalkostnader har mellan åren
ökat med 6,1 procent eller med 24,3 mnkr. En del av förändringen cirka 9,5 mnkr består av
årets löneavtal 2,4 procent.
Utöver avtalet har verksamhetsområdet äldreomsorg haft ökade kostnader 20,4 mnkr varav 16
mnkr förklaras av att vård- och omsorgsboendet Hemmet för gamla har övergått i egen regi.
Övrig kostnadsökning beror på utökning av antal tjänster inom den kommunala hemtjänsten
och vid beställarenheten för äldre.
Inom området förskolan har lönekostnaderna minskat reellt till följd av att personal har slutat.
Årets lönerörelse är 5,0 mnkr men kostnaden har endast ökat med 0,5 mnkr.
Inom området Individ och Familjeomsorg har lönekostnaderna minskat med 0,8 mnkr då
personal har slutat, årets lönerörelse är 2,4 mnkr.
Lokalkostnader

Kostnaderna har minskat med 5,2 procent eller med 5,7 mnkr i förhållande till år 2016.
Kostnaden för hyra har ökat med 3,3 procent och 2,9 mnkr. Inom området förskola har
kostnaderna minskat med 1,2 mnkr till följd av att flera lokaler avvecklades under 2016.
Kostnaderna för området Funktionshinder har ökat med 1,3 mnkr delvist beroende på att ett
nytt gruppboende på Finn Malmgrens väg har öppnat. Kostnaderna för underhåll och mindre
reparationer har minskat med 9 mnkr.
Köp av verksamhet

Kostnaderna för köp av verksamhet har minskat med 5,2 procent eller med -33,2 mnkr. I
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förhållande till år 2016 är prisindexeringen 13,0 mnkr.
Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg har kostnaderna minskat med 27,5
mnkr där cirka 28,3 mnkr förklaras av minskade vårdkostnader för ensamkommande
flyktingbarn.
Inom verksamhetsområdet Stadsmiljö har en ändrad redovisningsprincip minskat kostnaderna
med 12,1 mnkr för köp av verksamhet samtidigt som övriga kostnader har ökat.
För verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning har
kostnaderna minskat reellt med hänsyn taget till prisindexeringen. I jämförelse mellan åren
har kostnaderna ökat med 0,6 mnkr. Av ökningen avser även cirka 3 mnkr prisindexering.
Beställarens köp av barnboende och personlig assistans har minskat mellan åren.
Inom äldreomsorgen har kostnaderna ökat med 4,8 mnkr. Övertagandet av Hemmet för gamla
har inneburit en minskad kostnad för köp av entreprenad men en ökning av
personalkostnader. Prisökningar om 2,1 procent har medfört kostnadsökningar på 5,5 mnkr.
Under året köptes i snitt 258 helårsplatser inom denna form att jämföra med 2016 då det
köptes 256 helårsplatser. Beställarens köp av hemtjänstinsatser i ordinärt boende har ökat
mellan åren. Prisökningar om 4 procent för hemtjänst har medfört ökade kostnader.
Övriga kostnader

Kostnaderna för övrigt har ökat med 15,5 procent eller med 25,9 mnkr i förhållande till år
2016, av det är prisindexeringen 3,4 mnkr
Inom verksamhetsområdet Stadsmiljö har en ändrad redovisningsprincip ökat kostnaderna på
övriga kostnader med 12,1 mnkr, men minskat kostnaderna med på köp av verksamhet.
Inom området funktionsnedsättning har ett nytt avtal för persontransporter inneburit en
kostnadsökning med 10,7 mnkr.
Kostnaderna för avskrivningar och internränta har mellan åren ökat med 1,8 mnkr. En
utrensning av driftprojekt på anläggningsregistret ökade kostnaderna med 1,8 mnkr och
sänkningen av internräntan minskade kostnaderna med 0,7 mnkr.
Intäkter

Intäkterna har minskat med 6,0 procent, motsvarande 12,2 mnkr, i förhållande till år 2016.
Inom individ- och familjeomsorgen har intäkterna minskat med 16,2 mnkr. Cirka 16,2 mnkr
förklaras av minskade intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn.
Intäkterna avser dels ersättning för placeringskostnader och dels ersättning för
utredningskostnader.
Inom området äldreomsorg har intäkterna ökat med 8,8 mnkr vilket främst beror på att
Hemmet för gamla har övergått i egen regi och säljer platser till övriga förvaltningar.
Inom verksamhetsområdet Politisk verksamhet och gemensam administration har intäkterna
minskat med 3,1 mnkr. Detta beror till stor del på att projektet Miljöverkstan som
finansierades av Länsstyrelsen är avslutat, vilket motsvarade 2,5 mnkr.
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Resultatenheter
Av de åtta resultatenheterna redovisar fem enheter underskott för årets verksamhet och tre
resultatenheter redovisar överskott. Sammantaget redovisar resultatenheterna ett underskott
om 1 780 tkr för årets verksamhet.
Belopp i tkr

Resultatfond från år 2016

Årets resultat

Resultatfond till år 2018

Hammarbyhöjdens förskolor

223

139

362

Björkhagens förskolor

-190

493

303

Norra Kärrtorps förskolor

-293

490

197

Södra Kärrtorps förskolor

696

-558

138

Kärrmossens förskolor

524

-861

-337

Västra Bagarmossens
förskolor

1 882

-642

1 240

Östra Bagarmossens
förskolor

751

-466

285

Skarpnäcksfältets förskolor

2 878

-375

2 503

Summa resultatenheter

6 471

-1 780

4 691

Hammarbyhöjdens förskolor

Enheten redovisar ett överskott om 139 tkr för årets verksamhet. Inklusive 2016 års
resultatfond redovisas ett överskott om 362 tkr som överförs till 2018.
Den främsta orsaken till enhetens överskott beror på fler barn under året.
Björkhagens förskolor

Enheten redovisar ett överskott om 493 tkr för årets verksamhet. Inklusive 2016 års
resultatfond redovisas ett överskott om 303 tkr som överförs till 2018.
Den främsta orsaken till enhetens överskott är lägre kostnader under hösten.
Norra Kärrtorps förskolor

Enheten redovisar ett överskott om 490 tkr för årets verksamhet. Inklusive 2016 års
resultatfond redovisas ett överskott om 197 tkr som överförs till 2018.
Den främsta orsaken till enhetens överskott beror på fler barn under året.
Södra Kärrtorps förskolor

Enheten redovisar ett underskott om 558 tkr för årets verksamhet. Inklusive 2016 års
resultatfond redovisas ett överskott om 138 tkr som överförs till 2018.
Den främsta orsaken till enhetens underskott beror på färre barn under hösten än budgeterat.
Kärrmossens förskolor

Enheten redovisar ett underskott om 861 tkr för årets verksamhet. Inklusive 2016 års
resultatfond redovisas ett underskott om 337 tkr som överförs till 2018.
Den främsta orsaken till enhetens underskott beror på högre personalkostnader under året än
planerad i budget.
Västra Bagarmossens förskolor
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Enheten redovisar ett underskott om 642 tkr för årets verksamhet. Inklusive 2016 års
resultatfond redovisas ett överskott om 1 240 tkr som överförs till 2018.
Underskottet beror främst på högre personalkostnader under året än planerad i budget.
Östra Bagarmossens förskolor

Enheten redovisar ett underskott om 466 tkr för årets verksamhet. Inklusive 2016 års
resultatfond redovisas ett överskott om 1 240 tkr som överförs till 2018.
Underskottet beror främst på högre personalkostnader under året.
Skarpnäcksfältets förskolor

Enheten redovisar ett underskott om 375 tkr för årets verksamhet. Inklusive 2016 års
resultatfond redovisas ett överskott om 2 503 tkr som överförs till 2018.
Den främsta orsaken till enhetens underskott beror på färre barn under året jämfört med
budget.

Investeringar
Projekt mnkr

JVP 2017

Bokslut 2017

Avvikelse

Upprustning parkleken
Gullpigan

2,0

1,0

1,0

Utveckling av Viloparken
och närliggande parkstråk i
Enskededalen

0,0

1,3

-1,3

Tillgänglighetsinvesteringar

2,2

2,1

0,1

Reinvesteringar

2,5

2,1

0,4

Klimatinvesteringar

1,0

0,0

1,0

Upprustning av parkleken
Skyfallet

1,5

1,3

0,2

Mindre investeringsprojekt,
enligt fördelningsnyckel

3,0

3,0

0,0

Renovering förskolan
Segelflygaren

2,2

2,1

0,1

Inventarier och maskiner

2,4

1,8

0,6

Nettoresultat

16,8

14,7

2,1

Investeringar på parkmark
Upprustningen av lekparken Gullpigan har pågått under året. Bl.a. har en liten konstgräsplan
med belysning anlagts. Planering och projektering inför kommande upprustning av parkleken
Skyfallet i Björkhagen har genomförts, med hänsyn taget till de synpunkter som kom in under
en dialog med barnen som besöker parken. Utvecklingen av Viloparken har fortsatt och en ny
plantering och sittplatser har anlagts.
För reinvesteringsmedel har utbyte av buskage utmed gator och i parker utförts, parkvägar
och en trappa rustats upp och renoveringsarbeten vid skateparken utförts.
För medlen som fördelas genom fördelningsnyckeln har bl.a. teknisk utrustning i två
plaskdammar bytts ut, gångvägar och diken vid Brotorp byggts om och parkvägar rustats upp.
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Åtgärder för att öka tillgängligheten har genomförts i fyra lekparker och parkvägar har
förbättrats.

Ombudgeteringar
Ombudgeteringar investeringar
Belopp i mnkr

Ombudgeterat belopp

Klimatinvesteringar

1,0

Summa

1,0

Nämnden beviljades 1,0 mnkr för klimatinvesteringar. Arbetet har påbörjats under år 2017
men inte slutförts varför nämnden begär om ombudgetering av 1,0 mnkr av medlen till år
2018.

Medel för lokaländamål
Staden har särskilda stimulansbidrag som nämnden kan söka för utbyggnad av särskilda
boenden. Bidragen till nämnderna finansieras med i bokslut avsatta medel och fördelas via
budgetjustering.
Gruppbostäder

I januari blev gruppbostaden på Finn Malmgrens väg färdig. Det är byggföretaget Einar
Mattson som har byggt ett gruppboende med sex lägenheter med tillhörande gemensamhetsoch personalutrymmen. Stadsdelsnämnden har sökt och beviljats stimulansbidrag om
tillsammans 2,0 mnkr för detta gruppboende. Bidraget fördelas via budgetjustering.
Svenska Bostäder bygger bostäder i kv Ståthållaren i Bagarmossen. I samband med det byggs
en gruppbostad med sex lägenheter. Under året har projekteringen av gruppbostaden
genomförts och byggnationen har påbörjats. Inflyttning beräknas till 2019. Stadsdelsnämnden
har sökt stimulansbidrag på 0,6 mnkr för projektering och beställarstöd.
Förskolor

För 2017 utgår ett bidrag för lokaler inom förskolan med hög hyra. Bidraget utgår med 80
procent av den del av hyran som ligger mellan 1 700 kr - 2 500 kr/kvm och 40 procent för den
del av hyran överskrider 2 500 kr/kvm. Bidraget fördelas via budgetjustering. För 2017 blev
bidraget till nämnden 3,1 mnkr.

Analys av balansräkning
Stadsdelsnämnden fastställer att kostnader och intäkter som överstiger 50 tkr ska periodiseras.
Tillgångar, mnkr

31/12 2016

31/12 2017

Anläggningstillgångar

95,0

98,7

Kundfordringar

7,1

10,3

Diverse kortfristiga fordringar

40,5

29,5

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

85,3

29,3

Kassa och bank

0,5

0,5
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Tillgångar, mnkr

31/12 2016

31/12 2017

Summa tillgångar

228,4

168,3

31/12 2016

31/12 2017

-112,0

-50,4

Långfristiga skulder

-1,1

-1,1

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och
kunder

-0,4

-0,5

Leverantörsskulder

-74,8

-73,0

Övriga kortfristiga skulder

-13,5

-19,4

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

-26,6

-23,9

Summa skulder och eget kapital

-228,4

-168,3

Skulder och eget kapital, mnkr
Eget kapital

Förvaltningens balansomslutning har minskat med 60,1 mnkr.
Endast större avvikelser kommenteras.
Tillgångar

Anläggningstillgångar har ökat med 3,7 mnkr. Förvaltningen har aktiverat en stor
hyresgästanpassning under 2017.
Kundfordringar har ökat med 3,2 mnkr. Största ökningen är effekten av återtagande av vård
och omsorgsboendet Hemmet för gamla.
Diverse kortfristiga fordringar, (statliga) har minskat med 11,0 mnkr. Migrationsverket har
minskat eftersläpning av ersättningar genom utbetalningar under 2017.
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 56,0 mnkr mellan åren.
Intern uppbokning mot socialförvaltningen har utgått.
Skulder

Eget kapital har minskat med 61,6 mnkr. Förvaltningen har förbrukat 1,8 mnkr av
resultatfonderna samt att övrig minskning är i förhållande till övriga förändringar i
balansräkningen.
Långfristiga skulder är oförändrat.
Leverantörsskulderna har minskat marginellt.
Övriga kortfristiga skulder har ökat med 5,9 mnkr. Förvaltningen har fått mer utbetalda
flyktingschabloner som får användas över tre år.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 2,7 mnkr. Förändringen
består dels i en ökad löneuppbokning då förvaltningen återtagit vård och omsorgsboendet
Hemmet för gamla samt minskade upplupna kostnader då vi inte längre köper platser för vård
och omsorgsboendet Hemmet för gamla.
Alla ovanstående avvikelser får anses vara av naturlig variation.
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Övrigt
Social investeringsfond

Socialförvaltningen har tillsammans med flera stadsdelsförvaltningar sökt medel ur den
sociala investeringsfonden. I två projekt, Stärkt tidigt stöd i samverkan och Nya vägar deltar
Skarpnäck stadsdelsförvaltning. Socialförvaltningen är projektledare och stadsdelarna
rapporterar till dem. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har kostnader enligt tabell nedan.
Stärkt tidigt stöd i samverkan
Stärkt tidigt stöd i samverkan
År

Belopp i tkr
2017

Prognos 2018

Övriga kostnader

41

35

Personalkostnad

442

1 285

Belopp totalt:

483

1 320

Nya vägar
Nya vägar
År

Belopp i tkr
2017

Prognos 2018

Övriga kostnader

1

30

Personalkostnad

154

266

Belopp totalt:

155

296

Redogörelse för arbetet med omvandling till trygghetsboende med aktivitetscenter

Förebyggandeenheten inom avdelningen äldreomsorg ansökte om och beviljades medel för att
omvandla den befintliga öppna mötesplatsen placerad i Hammarbyhöjdens trygghetsboende
till ett aktivitetscenter. Under perioden oktober till december har arbetet skett som planerat, att
informera och föra dialog med de boende och att anpassa lokalerna för den utökade
verksamheten. Enheten har utökats med en halv tjänst och inlett samarbete med Stockholms
läns landstings Kulturförvaltning för kunskapsinhämtning vad gäller utökad kulturinriktning.
Enheten utökar under januari 2018 aktivitetsutbudet genom att starta ytterligare ett matlag,
anordna cirkel för täljning, tovning och starta gymträning. Tillfällen för musikunderhållning
läggs i restaurangen för att ge utrymme för fler åhörare. Aktivitetscentret kommer att vara
öppet och bemannat dagtid alla helgfria vardagar året runt, även under sommaren och julens
klämdagar. Under sommaren kommer enheten att ordna specifika aktiviteter som ett
utomhuskafé, stavgång och olika utflykter.
Medel har använts till följande, 25 procent till lön för enhetschef och för lokalhyra under
perioden. Inköp har gjorts av skrivbord och soffgrupp, gymutrustning, nya lås. Medel har gått
till anpassning av lokaler, där annan verksamhets lokaler har fått byggas om för att ge plats till
aktivitetscentrets. Gymlokal har fått anpassat golv, väggar har satts upp till angränsande lokal.
Köket har fått glasväggar mot angränsande utrymmen för att ljuddämpas. Materiel har köpts
in. Fototapet har satts upp.
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Kompetensutvecklingssatsningar

Jämställdhetsutbildning för förskolan
Kärrmossens förskolor har fått medel från stadens kompetensutvecklingssatsning, för
jämställdhetsutbildning för förskolan. Enheten har använt 0,2 mnkr.
Det som särskilt har gett effekt för barn och i vidare mening familjerna är personalens ökade
kunskap kring jämställdhet och normkritiskt arbete. Barn möter en mer jämställd förskola där
både vuxna och barn utmanas i könsstereotypt tänkande då normer och förväntningar vänds
upp och ned. Konkreta åtgärder har gjorts efter kartläggningar där personal har filmat
situationer som hallen vid utgång, samlingar, matsituationer och andra pedagogiska
aktiviteter. Former för hur personalen ska hjälpa varandra har tagits fram när språket är
könsstereotypt. Barn ser mer aktiva vuxna som deltar i lek och hjälper och utmanar barnen i
hur och vad flickor respektive pojkar kan och gör. De har sett över den pedagogiska miljön
och hur den kan motverka könsstereotypa lekar. Till exempel, att bygg och konstruktion ofta
var placerat i ett rum där de vuxna naturligt inte vistas i utan mer tittar till. Att förändra i den
pedagogiska miljön har gjort att barn leker andra saker, de vuxna finns mer närvarande i vissa
lekar. Pedagogerna sammankopplar olika lekmaterial på ett annat sätt för att locka barn till ett
bredare urval av lekmaterial och lekar. Alla barn får rikare och fler möjligheter till rörelse och
aktivitet än tidigare. Föräldrar involveras på föräldramöten kring jämställdhetssatsningen och
i förskoleråd. Det är många kunniga föräldrar i enheten som stöttat och bejakat inriktningen.
Mentorer i våldsprevention
Mentorer i våldsprevention (MVP) är ett evidensbaserat program som syftar till att förebygga
genusrelaterat våld och mobbning genom att uppmana omgivningen att vara aktiva åskådare,
det vill säga att på olika sätt agera för att motverka våld i sin vardag. En utbildningssatsning i
MVP har genomförts under hösten för lokala områdesvärdar och personal i förvaltningens
öppna verksamheter. Genom utbildningen har personalen fått ökade kunskaper om
våldsprevention, diskriminering och normkritiskt förhållningssätt, vilket i sin tur ökat
förutsättningarna för att stadsdelsområdets invånare, framför allt unga, möts jämlikt av
personal och i de mötesplatser som förvaltningen ansvarar för. Utifrån de kunskaper som
förvärvats har personalen kunnat genomföra riktade insatser för flickor som bland annat lett
till en ökning av tjejer som besökt fritidsgården, från 23 procent till 38 procent.
De två övriga satsningar som förvaltningen beviljats medel för, Jämställdhets- och
mångfaldsutbildning inom avdelningen för äldreomsorg och Psykisk hälsa för äldre, kommer
att genomföras under 2018.
Medel för hemlöshet

Hemlöshetsprojektet som bedrivits har bestått av två hemlöshetssamordnare som haft i
uppdrag att bistå bostadslösa personer och familjer med praktiskt stöd att finna ett hållbart
boende. Under perioden januari - juli har 15 personer och familjer fått stöd att finna mer
långvariga och trygga boendeformer. Sammanlagt har 44 personer och familjer fått stöd till
tryggare boendeformer genom hemlöshetssamordnarna under projekttiden. Ofta har detta
inneburit att den enskilde och familj har snabbare kunnat erbjudas andra boendeinsatser inom
staden exempelvis boende genom Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, varpå dyra
boendeplaceringar kunnat undvikas samtidigt som personen och familjen fått ett tryggare och
mer långvarigt boende samt värdefulla boendereferenser.
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Projektet har pågått under perioden oktober 2015 - juli 2017 och har under våren utvärderats
av externt bolag bestående av professorer och forskare inom socialt arbete. Utvärderingen har
visat att hemlöshetssamordnarna har haft goda och fördjupade kunskaper om
bostadsmarknaden samt arbetat nätverksbyggande i kontakt med bostadsbolag och privata
hyresvärdar vilket lett till en kostnadseffektivitet för förvaltningen. Kostnader för hotell och
vandrarhem har sjunkit och besparingen som gjorts genom hemlöshetssamordnarnas insatser
har varit markanta, vilket framgår i nedanstående tabell. Enskilda personer och familjer har
genom insatsen fått ett stöd som präglats av kontinuitet, tillit, flexibilitet och tillgänglighet.
De bostadssökande personerna och familjerna har byggt en relation med
hemlöshetssamordnare, som genom regelbundna träffar och motivationsarbete kunnat stödja
till de bostadssökande att successivt ta större ansvar efter förmåga i sitt bostadssökande, så
kallad empowerment.
2012

2013

2014

2015

2016

Vandrarhem

1 671 539

2 501 373

4 730 596

5 716 477

5 271 388

Hotell

85 817

106 023

12 845

676 795

90 637

Totalt

1 757 356

2 607 396

4 743 441

6 393 272

5 362 025

Källa: Sweco
Hemlöshetssamordningen som arbetssätt har under hösten implementerats inom enheten för
ekonomi och arbete i samband med en omorganisation under hösten. Förflyttningen av
funktionsansvaret går i linje med de slutsatser som lyfts i utvärderingen där det framförs att
det finns behov av att tydliggöra hemlöshetssamordningens handlingsutrymme och uppdrag i
förhållande till socialsekreterare inom ekonomi och arbete samt implementera en del av de
uppgifter och kunskaper som finns hos hemlöshetssamordnarna inom ordinarie verksamhet i
enheten för ekonomi och arbete. Utvärderingen har sänts till socialförvaltningen för införande
i stadens kunskapsbank, för att möjliggöra spridning av erfarenheter och kunskaper från
projektet.
Redovisning av statsbidrag för förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården

Förvaltningen har mottagit 400 000 kr för att förstärka personalresurser inom
verksamhetsområdet barn och unga. Medlen har använts för att utöka administrativ personal
om 1,5 tjänster i syfte att avlasta socialsekreterare, i enlighet med stadens handlingsplan för
förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare.
Antal
socialsekreterare

Kostnad (kr)

Antal
arbetsledare

SDN

Erhållet belopp

Skarpnäck

400 000 kr

Kostnad (kr)

Antal
administratörer

Kostnad (kr)

1,5

573 157 kr

Återredovisar
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Synpunkter och klagomål
Förvaltningen arbetar systematiskt med insamlandet av synpunkter och klagomål inom varje
enhet genom nya arbetsverktyg i form av förarbetade excelark och tabeller för att underlätta
insamlandet och redovisning av inkomna synpunkter. Hanteringen av synpunkter och
klagomål har sedan införandet av nya arbetsverktyg och lathund 2016 lett till en mer
transparent och noggrann uppföljning. Under året har förvaltningen sammanlagt mottagit 203
synpunkter och klagomål varav 126 har diarieförts. Avdelningen för förskola har registrerat
flest synpunkter och klagomål, 114 stycken, följt av avdelningen för individ- och familjestöd
samt avdelningen för äldreomsorg som registrerat 33 respektive 25 synpunkter. Det totala
antalet inkomna synpunkter är lägre i förhållande till föregående år då förvaltningen tog emot
222 synpunkter. Antalet klagomål har minskat samtidigt som beröm och förslag har ökat. En
slutsats är att implementeringen av de nya arbetsverktygen behöver fortsätta under kommande
år, och då även med fokus på redovisning av åtgärder.
Synpunkten gäller

Antal

Varav klagomål

Varav beröm

Varav idé/förslag

Tillgänglighet

7

3

2

2

Bemötande

35

19

13

3

Kompetens

20

0

19

1

Kontinuitet

7

4

0

3

Information

14

5

5

4

Handläggning

33

20

1

12

Insatsens
innehåll/fysisk miljö

30

17

0

13

Annat

57

26

4

27

Totalt

203

94

44

65

Lex Sarah och Lex Maria

Under året har 22 lex Sarah anmälningar inkommit, vilket är en ökning jämfört med 2016 då
16 anmälningar inkom till förvaltningen. Av dessa har 19 anmälningar rört verksamhet i egen
regi och tre har rört entreprenad och enskilt drivna verksamheter. Två av anmälningar har inte
utretts då de inte bedömts röra ett missförhållande enligt lex Sarah. Antalet anmälningar
gällande verksamhet i egen regi har dubblats i jämförelse med föregående år, vilket
förvaltningen bedömer som positivt då det tidigare varit lågt. Förvaltningen kommer att
genomföra en översyn av lex Sarah arbetet inom förvaltningen under kommande år samt hålla
ytterligare information bland berörda enheter gällande lex Sarah. Ingen Lex Maria har
diarieförts under perioden.
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