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Sammanfattande analys
I verksamhetsberättelsen redovisas hur och i vilken omfattning nämnden har bidragit till att
uppfylla kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål.
Måluppfyllelsen samt en kortfattad redovisning av den verksamhet som bedrivits under året
återfinns under respektive mål för verksamhetsområdet. För indikatorer som inte uppfylls helt
och för aktiviteter som ej är genomförda lämnas en kommentar. Resultat för indikatorerna
inhämtas från kvalitetsuppföljningar och olika undersökningar, bland annat
Stockholmsenkäten som vänder sig till ungdomar i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. I
medborgarundersökningen som genomförs varje år tillfrågas ett mindre antal medborgare
framförallt om trygghet och utemiljö. Staden genomför brukarundersökning inom
socialpsykiatri, personer med funktionsnedsättning, förskola och dagverksamhet för äldre.
Socialstyrelsen tillsammans med staden genomför brukarundersökning för äldre som har
hemtjänst och bor på vård- och omsorgsboende.
Nedan följer en sammanfattande redogörelse och analys av det ekonomiska utfallet och
uppfyllelsen av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för 2017.
Ett Stockholm som håller samman
Stadsdelsnämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Samtliga
sex mål för verksamhetsområdet uppfylls.
Verksamhetsmålet Alla barn i Stockholm har goda och jämlika livschanser bedöms vara
uppfyllt. Alla barn ges möjligheter till utveckling och lärande på lika villkor. Resultaten för
förskolornas kvalitetsindikator visar på successivt förbättrat värde inom området utveckling
och lärande. Nämndmålet Barn utvecklar sina förmågor och sin kreativitet genom ett lustfyllt
lärande uppnås delvis men det genomsnittliga resultatet har ökat från 3,3 år 2016 till 3,5 år
2017. Förvaltningen har tagit fram en IT-strategi samt genomfört ett antal utbildningar och
workshops i användandet av digitala verktyg för förskolornas personal. Digitalisering kommer
vara ett fortsatt prioriterat område tillsammans med språkutveckling och pedagogiska miljöer.
Verksamhetsmålet Tidiga sociala insatser skapar jämlika uppväxtvillkor bedöms vara
uppfyllt. Barn, unga och vuxna som har kontakt med socialtjänsten får sina grundläggande
behov tillgodosedda. Projektet Social lots, med målet att arbeta med de flickor och pojkar där
det identifierats försvårande omständigheter som står i vägen för integration, har utvecklats
under året. Nämndmålet Vuxna lever ett självständigt liv utifrån jämlika förutsättningar är
delvis uppfyllt. Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med att säkerställa att personer
med funktionsnedsättning får ett gott bemötande och är delaktiga i kontakten med
socialtjänsten.
Verksamhetsmålet om att alla har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet
uppnås för året. Resultatet är en förbättring jämfört med föregående år. Nämndmålet Äldre
har en bra mathållning och måltider i en trevlig miljö uppfylls delvis. Flera resultat har
förbättrats och fortsatt uppföljning av matens kvalitet, de äldres måltidssituation och
nutritionsstatus kommer att genomföras 2018. Nämndmålet äldre har inflytande över sin
tillvaro uppfylls delvis. Enheterna behöver säkerställa att individuella genomförandeplaner
upprättas. Stöd kring dokumentation kommer att ges under 2018. Inom vård och
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omsorgsboende kommer aktiviteter och utevistelse särskilt att följas.
Verksamhetsmålet Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar uppfylls helt. För
att skapa vackra, välskötta och välkomnande parker för alla har utökad renhållning utförts i
Stadshagen och slyröjning samt naturvård har genomförts på olika platser inom
stadsdelsområdet. Förvaltningen har fortsatt sin satsning på komprimerande samt
solcellsdrivna skräpkorgar och skräpkorgar för källsortering för att minska transporterna i
parkerna och effektivisera skräphanteringen.
Under året färdigställdes också Kungsholmens nya parkplan, vilket är ett strategiskt dokument
som beskriver hur parkerna på Kungsholmens kan utvecklas och värnas. Upprustningar har
genomförts i Rålambshovsparken samt Norr Mälarstrand och i maj startade byggnationen av
den nya stadsdelslekplatsen i Spårvägsparken i Fredhäll.
Ett klimatsmart Stockholm
Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Samtliga sex mål för
verksamhetsområdet uppfylls. Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt från
Stockholm stads miljöprogram.
En miljösamordnare har anställts som jobbar på olika sätt med att utveckla och samordna det
interna miljöarbetet. Förvaltningen har bland annat genomfört energibesparande åtgärder, ökat
antalet hämtställen av matavfall samt antalet elcyklar. Arbetet med en kemikaliesmart
förskola pågår. I nämndens verksamhetslokaler har fokus varit att säkra god luftkvalitet samt
en sund bullernivå i förskolelokalerna.
Förvaltningen har under året arbetat med att anpassa Kungsholmens parker till nya
klimatförändringar och åtgärder för att bidra till en biologisk mångfald.
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål bland annat genom att arbeta för att
kungsholmsbor som uppbär försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Under året har antalet
bidragshushåll minskat jämfört med föregående år. Samtliga fem mål för verksamhetsområdet
uppfylls.
Nämnden prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr.
Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Sju av åtta mål för
verksamhetsområdet uppfylls medan målet Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga
rättigheter och är fritt från diskriminering uppfylls delvis. Samtliga indikatorer har haft ett
önskat värde på att 100 procent av alla brukare, äldre och föräldrar till barn på förskolan inte
upplever sig diskriminerade. Inom förskolan är resultatet oförändrat sedan 2016. Resultatet
inom socialpsykiatrin och omsorgen för personer med funktionsnedsättning har försämrats
men inom äldreomsorgen har resultatet förbättras och det är ingen äldre som aktivt uppgett att
de är diskriminerade.
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Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att staden är en bra arbetsgivare med goda
arbetsvillkor. Indikatorerna för sjukfrånvaro uppfylls delvis. Förvaltningen arbetar
systematiskt med att på olika sätt förbättra arbetsmiljön och att minska sjukfrånvaron.
Invånare är fortsatt aktiva, vilket bland annat visar sig i ett stort antal medborgarförslag.
Dessa förslag rör främst utemiljön i stadsdelsområdet.
Stadsdelsnämndens råd; pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och ungdomsrådet
fyller en viktig funktion i att vidga perspektiven i samband med beredning av olika ärenden.
Nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken bjuder in till att alla ska kunna delta.

stockholm.se
08-508 08 351

Tjänsteutlåtande
Sid 7 (76)

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
Stadsdelsnämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Till
inriktningsmålet hör sju mål för nämndens verksamheter. Samtliga mål har uppfyllts vilket är
en förbättring jämfört med föregående år då fem mål uppfylldes helt och två mål uppfylldes
delvis.
Resultaten hämtas från olika källor såsom brukarundersökningar från de olika målgrupperna,
genomförda aktiviteter samt egna kvalitetsuppföljningar på individ- och avtalsnivå. 9 av 14
nämndmål uppfylls helt.
Resultaten för förskolornas kvalitetsindikator visar på successivt förbättrat värde inom
området utveckling och lärande. Nämndmålet Barn utvecklar sina förmågor och sin
kreativitet genom ett lustfyllt lärande uppnås delvis men det genomsnittliga resultatet har ökat
från 3,3 år 2016 till 3,5 år 2017. Utifrån dessa resultat kommer förskolorna att prioritera
arbetet med språk, digitalisering samt pedagogiska miljöer.
Inom socialtjänsten är nämndmålet Vuxna lever ett självständigt liv utifrån jämlika
förutsättningar delvis uppfyllt. Inom socialpsykiatrin är delaktighet centralt. Ett
utvecklingsområde är att säkerställa att brukare känner sig delaktiga i både utredning och
utformande av stöd. Under 2017 hölls en fokusgrupp för att tillvarata brukares upplevelser
och idéer gällande kontakten med socialtjänsten.
Inom äldreomsorgen är fortsatta utvecklingsområden kopplade till mat och måltidsmiljö samt
den äldres upplevelse av meningsfullhet och inflytande. Nämndmålet Äldre har en bra
mathållning och måltider i en trevlig miljö uppnås delvis. Utveckling har skett under året, de
äldres nutritionsstatus har förbättrats och även andelen äldre som uppskattar maten och tycker
att den är god. Nämndmålet äldre har inflytande över sin tillvaro uppnås delvis. Samtliga
verksamheter behöver säkerställa individuellt utformade genomförandeplaner och inom vårdoch omsorgsboende finns behov av att utveckla aktiviteter och daglig stimulans.
Inom parkmiljöverksamheten är nämndmålet Parker och grönområden är vackra, välskötta
och välkomnande för alla uppfyllt. Förvaltningen har fortsatt sin satsning på komprimerande
samt solcellsdrivna skräpkorgar och skräpkorgar för källsortering för att minska transporterna
i parkerna och effektivisera skräphanteringen. Under året färdigställdes Kungsholmens
parkplan som beskriver hur parkerna inom stadsdelsområdet ska utvecklas och värnas.
Upprustningar har skett i Rålambshovsparken samt på Norr Mälarstrand och i maj startade
byggnationen av den nya stadsdelslekplatsen i Spårvägsparken i Fredhäll.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsförvaltningens förskoleverksamhet bidrar till att barnen inom Kungsholmens
stadsdelsområde får goda och jämlika uppväxtvillkor. Förvaltningens samlade bedömning är
att verksamhetsmålet är uppfyllt trots att ett av tre nämndmål är delvis uppfyllt.

Organisation

Under 2017 har en tydlig ledningsstruktur tagits fram för respektive förskoleområde. En
ledningsgrupp består av förskolechef, biträdande förskolechef, pedagogisk utvecklingsledare
samt specialpedagog. Till varje ledningsgrupp finns även en administratör knuten. I januari
2018 består förskoleverksamheten av fem förskoleområden (tidigare sex områden).
Organisationen för barn i behov av särskilt stöd har förändrats. Besluten för fördelning av
resursmedel för barn i behov av särskilt stöd tas av förskoleavdelningens ledningsgrupp som
består av förskolechefer, avdelningschef, biträdande avdelningschef samt kvalitetsstrateg. Fler
specialpedagoger har anställts under hösten som stödjer arbetslag i att göra pedagogiska
kartläggningar och utveckla sina organisationer.
Den nedåtgående trenden med färre barn i åldern 1-5 år har förstärkts under 2017. Det innebär
att insatser av information och marknadsföring har påbörjats. Det är också viktigt med en
aktiv lokalstrategi i syfte att matcha utbud och behov av förskoleplatser.
Barnomsorgsgarantin har uppnåtts under året. Arbetet med att rekrytera utbildad personal,
både förskollärare och barnskötare, är ständigt pågående. Under hösten var 19 förskollärare
lediga längre tid än en månad, många föräldralediga. Eftersom bristen på förskollärare är stor
är det svårt att anställa förskollärare på vikariat. Totalt sett nås inte årsmålet för andelen
förskollärare under året. Skulle de 19 förskollärarna varit i tjänst hade kommunfullmäktiges
årsmål på 41 procent uppnåtts.

Utveckling och lärande

Det påbörjade arbetet med att tydliggöra strukturer, strategier och rutiner har fortsatt under
året. Seminarier och arbetsmöten med förskolornas ledningsgrupper har genomförts. Syftet är
att höja den pedagogiska kvaliteten och att uppnå likvärdig bedömning vid framtagning av
resultat. En ny tjänst som kvalitets- och utvecklingsstrateg har inrättats bland annat med
uppdrag att leda de pedagogiska utvecklingsledarna och arbeta för en likvärdig bedömning av
kvalitetsindikatorn, WKI (pedagogernas självskattning).
Sammantaget har Kungsholmens förskolor uppfyllt indikatorn om normer och värden samt
barns inflytande. Två förskoleområden når inte årsmålet. Det beror bland annat på att
kommunikationen med vårdnadshavarna och kvaliteten i verksamheterna behöver utvecklas.
Genomgående har förskolorna arbetat med projekt på temat hållbar utveckling.
Resultaten för förskolornas WKI visar på successivt förbättrat värde. Det genomsnittliga
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resultatet har ökat från 3,3 år 2016 till 3,5 år 2017 men når inte kommunfullmäktiges årsmål.
En orsak till ökningen är att det finns en större samsyn kring hur bedömningen av WKI går
till. En annan är ökad kvalitet. Det finns dock fortfarande skillnader mellan olika förskolor.
Arbetet fortsätter med att utveckla kvaliteten med till exempel hanteringen av digitala
verktyg. Ett annat prioriterat utvecklingsområde är arbetet med språkutveckling. Behovet
framgår både i förskoleundersökningen (brukarundersökning) och WKI.
Indikatorn som är kopplad till utveckling och lärande i förskoleundersökningen uppnås totalt
sett. Förvaltningen kommer fortsättningsvis att arbeta med utveckling av likvärdig kvalitet.

Digital utveckling

Den digitala utvecklingen inom Kungsholmens förskolor har fortsatt under 2017. Under våren
deltog personal på två mässor med fokus på digitala verktyg för förskolan. Vid den ena
mässan föreläste två pedagoger från Kungsholmen. Förskolornas IT-inspiratörer har deltagit i
en föreläsning om programmering i förskolan som bidragit till en positiv utveckling av det
digitala lärandet.
Förskolans organisation för digitalisering har implementerats och under hösten har införandet
av skolplattformen förberetts. Ett led i arbetet har varit att få med alla pedagoger i förskolans
digitala utvecklingsarbete. Det har skett genom utbildningar och frukostseminarier på central
nivå. Arbetet med skolplattformens pedagogiska verktyg kommer på sikt att utveckla det
systematiska kvalitetsarbetet och höja kvaliteten i det utforskande arbetssättet men även öka
barns möjligheter till inflytande.
Förskolornas Facebook-sidor har publicerat bilder på vad som sker i verksamheten och detta
sprider goda exempel vidare till andra pedagoger samt visar upp verksamheten för
vårdnadshavare. I slutet av året genomfördes en enkät till vårdnadshavare angående
Facebook. Enkäten ska analyseras och kommer att ligga till grund för arbetet med
kommunikation till vårdnadshavare via Facebook och stadens skolplattform.

Jämställdhetsanalys

I förskoleundersökningen tillfrågas vårdnadshavarna om de i det hela är nöjd med förskolan,
om de i det hela upplever förskolan som trygg och säker samt om de kan rekommendera den
aktuella förskolan. Årets resultat visar totalt sett att flickornas vårdnadshavare genomgående
instämmer i påståendena i högre grad, 3-4 procentenheter, än vad pojkarnas vårdnadshavare
gör. Analys av resultaten pågår inför framtagande av förskoleenheternas verksamhetsplaner.

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel barn som lever i
familjer som har
ekonomiskt bistånd

0,4 %

0,6 %

0,6 %

3,1 %

VB 2017

Andel enheter som
genomför systematiskt
barnsäkerhetsarbete

100 %

100 %

100 %

tas fram
av
nämnde
n

2017
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Indikator
Andel förskollärare av
totalt antal anställda
(Årsarbetare)

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

35,6 %

2%

34 %

37,7 %

41 %

41 %

VB 2017

3%

1%

2%

Öka

2017

83 %

87 %

87 %

2017

Analys
Kommenteras under kommunfullmäktiges verksamhetsmål 1.1
Andel förskollärare som
genomgått
kompetensutveckling
inom
genuspedagogik/normkriti
k

2%

Andel nöjda föräldrar

85 %

0%

Analys
Andelen nöjda föräldrar har ökat från 83 % till 85 %. Resultatet når inte KF:s årsmål. Förskolorna fortsätter utveckla
informationen och kommunikationen i syfte att ge förförståelse till vårdnadshavarna inför frågorna i förskoleundersökningen.
Antal barn per grupp

15,4
barn/avd.

14,8
barn/avd.

16

16

VB 2017

Antal förskolebarn per
anställd (årsarbetare)

5 st

5,3 st

4,9

4,9

VB 2017

90 %

90 %

2017

3,8

3,8

2017

80 %

80 %

2017

Analys
Antalet barn per pedagog har minskat under årets tre rapporteringstillfällen.
Inskrivningsgraden i
förskoleverksamheten

94,9 %

Kvalitetsindikatorn Självvärdering utifrån
läroplansuppdraget

3,5

Svarsfrekvens på
förskoleundersökningen

74 %

3,3

Analys
Indikatorn är ny och har ett årsmål på 80 %. Genomsnittet för stadens kommunala förskolor är 69 %. Kungsholmens
genomsnitt är 74 % vilket är en ökning från föregående års 71 %. I förhållande till övriga stadsdelsnämnder har
Kungsholmen den fjärde bästa svarsfrekvensen. Arbetet med att öka svarsfrekvensen fortsätter.
Kvalitetsindikatorn kommenteras under kommunfullmäktiges verksamhetsmål 1.1.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

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

Varje barn uppmuntras till medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Ett
ömsesidigt och respektfullt klimat råder där alla på förskolan visar hjälpsamhet mot varandra
och har förmåga att dela med sig. Barnen tar ansvar och visar omsorg om sin närmaste
omgivning.
Indikator
Andel vårdnadshavare
som är nöjda med
läroplansområdet normer
och värden samt barns
möjlighet till inflytande

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

90 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

90 %

90 %

KF:s
årsmål

Period
2017

Analys
Könsuppdelad statistik har inte redovisats från det anlitade undersökningsföretaget.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utbildning gällande kränkande behandling i syfte att säkra
processen

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

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

Alla barn ges möjligheter till utveckling och lärande på lika villkor i utvecklade pedagogiska
inne- och utemiljöer. Materialet är rikligt och varierat med utgångspunkt i läroplanens
målområden. Barnens språk och kommunikation utvecklas och berikas genom olika
aktiviteter. Matematiska begrepp synliggörs och används aktivt. Barnen får goda möjligheter
att utforska naturen.
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Indikator
Andel vårdnadshavare
som anser att barnens
utveckling och lärande
uppmuntras

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

81 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

78 %

80 %

2017

KF:s
årsmål

Period

Analys
Könsuppdelad statistik har inte redovisats från det anlitade undersökningsföretaget.
Förskolepersonalens
bedömning av arbetet
med den matematiska
utvecklingen

3,4

3,2

3,8

2017

Förskolepersonalens
bedömning av arbetet
med den skapande
verksamheten

3,5

3,3

3,8

2017

Förskolepersonalens
bedömning av arbetet
med den språkliga
utvecklingen

3,4

3,2

3,8

2017

Förskolepersonalens
bedömning av arbetet
med naturvetenskap

3,5

3,5

3,8

2017

Förskolepersonalens
bedömning av den
pedagogiska miljön

3,6

3,4

3,8

2017

Indikatorerna ovan kommenteras under verksamhetsmålet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolepersonalens bedömarkompetens kvalitetssäkras i syfte att
säkerställa likvärdigheten

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

Skapa digitala förutsättningar som stöd för barns lärande

2017-01-01

2017-12-31

Tydliggöra det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

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

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

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsförvaltningens arbete bidrar till att tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser.
Ett nämndmål uppfylls helt och ett delvis. Den samlade bedömningen är att
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås.

Barn och ungdomar på Kungsholmen har jämlika livschanser

Tidiga sociala stödinsatser är betydelsefulla. Barn och ungdomar som riskerat att utvecklas
negativt har givits stöd och länkats vidare till relevanta samverkanspartners och vårdgivare.
Genom föräldrastödsprogrammen Alla Barn i Centrum (ABC), KOmmunikationsMETod
(KOMET) och Skilda världar har föräldrar fått verktyg för att stärka banden och relationen
med sina barn.
Cirka 13 procent av förhandsbedömningarna gällande barn som är gjorda under året har inte
gjorts inom lagstadgad tid (14 dagar). Sedan augusti 2017 har dock 100 procent av
förhandsbedömningarna gjorts i tid. Mottagningsgruppen på familjeenheten är sedan augusti
2017 fullt bemannad och fortsättningsvis kommer förhandsbedömningarna genomföras inom
lagstadgad tid.
För indikatorn om barn och ungdomar som inte har återaktualiseras inom individ och
familjeomsorgen uppnås inte det uppsatta målet på 90 procent. Med ett resultat på 83,3
procent är förvaltningen nära kommunfullmäktiges mål på 84 procent. Pojkar återaktualiseras
i större utsträckning än flickor. En skillnad som uppmärksammats är att i de fall pojkar har
blivit beviljade familjebehandling har uppdraget innehållit flera mål, vilket kan tyda på att det
har varit mer komplexa ärenden. För att ge barn tidiga insatser kan fältassistenterna ge särskilt
kvalificerade kontaktpersonsinsatser vilket är ett sätt att arbeta för att lättare nå barnen och
ungdomarna.
Under året beslutades om att anställa en samordnare för individuell plan (SIP-samordnare) för
barn och ungdomar. Syftet är att bidra till att förbättra barnets situation och hälsa samt att
stärka delaktigheten. Uppdraget är att säkerställa att de barn som är i behov av samtidig hjälp
från flera vård- och omsorgsgivare får sina behov tillgodosedda. Projektet är ett samarbete
med stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm och kommer organisatoriskt att tillhöra
Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
Förvaltningen har beviljats projektmedel för en social lots under perioden 2017-2018. Lotsens
uppdrag är att arbeta med ensamkommande barn och ungdomar där försvårande
omständigheter som står i vägen för integration och en fungerande tillvaro har identifierats.
Lotsen har arbetat med 15 biståndsbedömda ärenden. Insatsernas längd har varierat efter
barnets behov och har sträckt sig från två till sex månader.
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Vuxna lever ett självständigt liv utifrån jämlika förutsättningar

Vuxna personer med missbruk eller fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har genom olika
insatser givits bättre förutsättningar att hantera sin livssituation. Förvaltningen har samverkat
med andra aktörer kring gemensamma frågor och klienter med beroendeproblematik. Vid den
senaste uppföljningen hade 81 procent av personerna med beroendeproblematik en
sammanhållen vårdkedja, vilket innebär att de förutom kontakt med socialsekreterare även
hade insatser från exempelvis beroendemottagning, psykiatri, kriminalvård och
försörjningsstöd. De personer som saknar en sammanhållen vårdkedja eller har en svag
vårdkedja erbjuds insatser från förvaltningens case manager.
För 2017 uppnåddes inte årsmålet för inkatorn om andel personer med insatser inom
socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes.
Årsmålet var 80 procent medan utfallet för nämnden var 72 procent. Tidigare har
förvaltningen haft en egen undersökning avseende nöjdhet av utredningens genomförande.
Under 2018 fortsätter kartläggningen om vilka synpunkterna är angående utredningens
genomförande.
En fokusgrupp har hållits för klienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att ta
tillvara deras upplevelser och idéer gällande kontakten med socialtjänsten. Resultatet ska
analyseras och användas i samband med fortsatt utvecklingsarbete.

Jämställdhetsanalys

15 barn, varav 3 flickor och 12 pojkar har erhållit insatsen social lots för ensamkommande
barn och ungdomar. Detta motsvarar den könsfördelning som finns bland ensamkommande
barn och ungdomar i Sverige.
Vuxenenheten har under året kartlagt könsrelaterade skillnader i biståndsbedömningen och
beviljade insatser med fokus på boenden inom missbruk och socialpsykiatri. Det som
framkommer efter kartläggningen är att män beviljas boende i större utsträckning än kvinnor.
Analysen visar att kvinnor i högre grad klarar att behålla sitt eget boende genom beviljade
stödinsatser i hemmet.
Indikator
Andel barn och ungdomar
som varit aktuella för
insatser inom individ och
familjeomsorgen
(Utredningstyp BoU eller
Vuxen) och som inte är
aktuella 12 månader efter
avslutad insats (inom IoF,
BoU och Vuxna, 0-19 år)

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

83,3 %

80 %

87,5 %

95,9 %

90 %

84 %

VB 2017
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Analys
Förvaltningen uppnår inte nämndens årsmål om 90 procent, utfallet för 2017 var 83,3 procent, nära kommunfullmäktiges mål
på 84 procent. Pojkar återaktualiseras i större utsträckning än flickor. En skillnad som uppmärksammats är att i de fall pojkar
har blivit beviljade familjebehandling har uppdraget innehållit flera mål, vilket kan tyda på att det har varit mer komplexa
ärenden. Sedan vintern 2017 kan fältassistenterna ge särskilt kvalificerade kontaktpersonsinsatser vilket är ett sätt ge barn
ge barn tidiga insatser och arbeta för att lättare nå barnen och ungdomarna.
Andel enskilda som har
fått stöd i enlighet med sitt
beslut inom
socialpsykiatrin

99,17 %

98,15
%

100 %

Andel enskilda som klarar
mer på egen hand inom
socialpsykiatrin

67,97

71,88
%

64,06 %

96,09 %

85 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

25 %

Fastställ
s av
nämnde
n

2017

Analys
Indikatorn är ny för 2017 och bygger på statistik från DUR-uppföljningar (dokumentation, utredning och resultat). Resultatet
visar att 46 av 64 män klarar mer på egen hand inom socialpsykiatrin, motsvarande uppgifter för kvinnor är 41 av 64.
Andel insats/insatser
avslutade enligt plan inom
vuxna missbruk

66,7 %

63,2 %

72,7 %

35,7 %

35 %

35 %

VB 2017

Analys
Av de 20 avslutade ärendena var 8 kvinnor och 12 män, det statistiska underlaget är litet och en analys av orsakerna till
könsskillnaderna i utfallet är svår att göra. Det som går att avläsa är att män avbryter sina insatser i förtid i större utsträckning
medan kvinnor avslutar dem enligt plan.
Andel personer med
insatser inom
socialpsykiatrin som är
nöjda med hur
utredningen av deras
behov av stöd
genomfördes

72 %

67 %

78 %

73 %

80 %

80 %

2017

Analys
Förvaltningen uppnår inte årsmålet om 80 procent, utfallet för 2017 var 72 procent. Tidigare har förvaltningen haft en egen
undersökning avseende nöjdhet av utredningens genomförande. Under 2018 fortsätter kartläggningen om vilka
synpunkterna är angående utredningens genomförande.
Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder alkohol

59 %

60 %

58 %

59 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

Analys
Indikatorn bygger på Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år, dock ej 2017. Resultatet är från 2016. Nätverket
skola, socialtjänst och polis (SSP) startades 2017 med syfte att främja det förebyggande arbetet i frågor som rör bland annat
alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).
Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder narkotika

95 %

92 %

98 %

95 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

Analys
Indikatorn bygger på Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år, dock ej 2017. Resultatet är från 2016. Nätverket
skola, socialtjänst och polis (SSP) startades 2017 med syfte att främja det förebyggande arbetet i frågor som rör bland annat
alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).
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Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder tobak

95 %

95 %

94 %

90 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

Analys
Indikatorn bygger på Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år, dock ej 2017. Resultatet är från 2016. Förvaltningen
har arbetat med Projektet Tobaksfri innerstad som bland annat syftar till att främja och bidra till en tobaksfri skoldag för barn
och unga och till attitydförändringar gällande ungas tobaksbruk.
Andelen
försökslägenheter som
övergått till eget kontrakt
relaterat till totala antalet
försökslägenheter i
nämnden

36 %

50 %

50 %

36 %

25 %

25 %

2017

Antal hemlösa

61 st

51 st

10 st

70 st

70 st

tas fram
av
nämnde
n

2017

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 inte bedömt frågan som prioriterad då inskrivningsgraden i förskolan är hög.

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

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

Periodens
utfall
86,73 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

88,1 %

100 %

KF:s
årsmål

Period
2017

Analys
Kommenteras under verksamhetsmålet.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Revidera och implementera lokala samverkansrutiner mellan
Familjeenheten och Vuxenenheten

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

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

Den enskilde får stöd att hantera sin livssituation och leva ett självständigt liv på jämlika
villkor. Förebyggande insatser ger stöd till ett varaktigt boende och motverkar hemlöshet.
Indikator
Andel brukare som
upplever att personalen
frågar på vilket sätt stödet
ska utformas
(sysselsättning
socialpsykiatri)

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

60 %

85 %

33 %

83 %

90

KF:s
årsmål

Period
2017

Analys
Indikatorn bygger på frågan i brukarundersökningen "personalen frågar på vilket sätt stödet ska utformas inom
socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet". I brukarundersökningen fanns även påståendet "jag har inflytande över det
stöd jag får på min sysselsättningsverksamhet”. På den frågan instämmer avsevärt fler, 80 procent av de svarande, vilket
tyder på att brukarna ändå känner att de har inflytande. Förvaltningen ska arbeta vidare för att säkerställa att
genomförandeplaner upprättas och följs upp. En stor skillnad syns i utfallet för kvinnor och män, där kvinnor i mindre
utsträckning upplever att personalen frågar på vilket sätt stödet ska utformas. Resultatet ska analyseras under 2018.
Andel personer som
genomgår eller har
genomgått en
sammanhållen vårdkedja

81 %

84 %

80 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Fokusgrupp för att tillvarata socialpsykiatrins klienters synpunkter

2017-01-01

2017-12-31

2017

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämnden
och förvaltningen har på olika sätt arbetat för att Kungsholmen ska vara ett levande och tryggt
stadsdelsområde. Flertalet aktiviteter har genomförts. Nämnden når upp till årsmålen för tre
av sju indikatorer.

Kungsholmen är en levande stadsdel där boende och besökare är trygga

Samverkansöverenskommelsen med polisen, med det övergripande målet hög trygghet och en
låg brottslighet i stadsdelsområdet har följts upp under året. Den organiserade samverkan som
sker inom ramen för trygghets- och säkerhetsrådet där bland andra polisen, brandförsvaret,
utbildningsförvaltningen och civilsamhället ingår har fortsatt att utvecklas.
Trygghetshöjande åtgärder i Stadshagen har genomförts genom bland annat utökad
renhållning. Under sommaren genomfördes flera insatser tillsammans med polisen i Sankt
Göransparken och Stadshagen.
Under året har förvaltningen deltagit vid två trygghetsvandringar, en i Stadshagen och en i
Hornsbergs strand. Ett resultat har bland annat varit att ny belysning har installerats längs med
gångvägen från Adlerbethsgatan fram till Fredhällsbadet.
En lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism har tagits fram och
reviderats under året. Flera medarbetare på förvaltningen har gått en utbildning i ämnet.
Krisberedskapen har under året utvecklats för att ta tillvara erfarenheter och stödja nämndens
verksamheter. Krisledningsplanen har omarbetats i syfte att utveckla och upprätthålla en god
beredskap. Krisledningsförmågan har övats. Tillsammans med utbildningsförvaltningen har
en gemensam utbildning genomförts för enhetschefer inom förskola och socialtjänst
tillsammans med rektorer på Kungsholmen. Till stöd för krisledningen finns en grupp
krisstödjare som kan inkallas till stöd för drabbade. Krisstödjarna kallades in efter
terrorattacken den 7 april. Stadsdelsförvaltningen fick då i uppdrag att öppna och bemanna en
lokal dit drabbade stockholmare och besökare kunde vända sig.
Staden har genomfört två undersökningar kring upplevelsen av trygghet under året,
medborgarundersökningen och trygghetsmätningen. Resultaten visar att upplevelsen av
otrygghet har ökat på Kungsholmen liksom i övriga staden. Med anledning av detta har en
arbetsgrupp skapats för att samordna arbetet med trygghetsfrågor inom förvaltningen.

Parker och grönområden är vackra, välskötta och välkomnande för alla

För att minska transporterna i parkerna och effektivisera skräphanteringen har förvaltningen
fortsatt sin satsning på komprimerande samt solcellsdrivna skräpkorgar. Sammanlagt 19 nya
korgar har placerats ut i Kronobergsparken, vid parkleken i Rålambshovsparken samt vid
Smedsuddsbadet. Skräpkorgar för källsortering av glas, papper och övrigt har placerats ut i
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Rålambshovsparken för att möjliggöra för parkbesökarna att sortera sitt skräp.
Trädvård och slyröjning har genomförts längs hela strandlinjen från Adlerbethsgatan till
Fredhällsbadet och naturvård har genomförts längs med Snoilskyvägen. Utökad renhållning
har genomförts i Stadshagen.
Parkinvesteringar
Under året färdigställdes Kungsholmens nya parkplan. Den färdiga planen ställdes ut i en
paviljong i Rålambshovsparken i början på hösten. I maj anlades en tillfällig trädgård för att
locka olika pollinerande insekter till parken med en tillhörande pedagogisk naturpromenad för
barn, i syfte att sprida information och kunskap om grönska i staden.
Under året har även upprustning genomförts i Rålambshovsparken med bland annat
nyplantering av päronträd och körsbärsträd för ökad mångfald och pollinering. Därutöver har
blomsterlökar planterats, en gångväg och en ränndal för avledning av vatten har renoverats
och parksoffor har bytts ut och kompletterats. I parkleken har den nya lekstugan kommit på
plats och den lilla gården framför öppna förskolan har fått en ny sittgradäng.
Under året har upprustningen av Norr Mälarstrands parkstråk inletts. Upprustningen har
berört stråkets östra del och har innefattat förstärkningar av strandlinjen, upprustning av
gångvägen, lekplatsen samt vegetationen. Hela stråket beräknas vara färdigt 2019.
I maj startade upprustningen av Spårvägsparken i Fredhäll, som kommer att bli en helt
förnyad stadsdelslekplats för stora och små, och under året har även Kungsholmens hamnplan
kompletterats med nya lekfunktioner.

Incidentrapportering 2017

Incidentrapporteringen avser händelser som kan orsaka, eller har orsakat, skada på människa,
miljö och egendom. Staden införde från årsskiftet ett nytt rapporteringssystem som ska
underlätta rapportering av oönskade händelser. Totalt 325 händelser har rapporterats inom
Kungsholmens stadsdelsförvaltning. De flesta rapporterna är arbetsmiljörelaterade och
merparten avser riskobservationer och tillbud. I övrigt finns ingen tydlig linje i händelserna,
men några rör skadegörelse på förvaltningens lokaler och barn som ramlat eller på annat sätt
gjort sig illa på förskolan. 95 % av de rapporterade händelserna har bedömts som mindre
allvarliga. Av alla rapporterade händelser har 106 stycken färdigbehandlats under 2017,
övriga är fortfarande under utredning.
Indikator
Andel genomförda
åtgärder inom ramen för
risk- och sårbarhetsanalys
(RSA)

Periodens
utfall
100 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100 %

100 %

100 %

2017
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Andelen som upplever
trygghet i den stadsdel
där man bor

78 %

80 %

76 %

80 %

80 %

75 %

2017

Analys
Resultatet som bygger på Medborgarundersökningen visar på en minskning jämfört med förra mätningen, men över
genomsnittet för staden som helhet. Kvinnorna upplever mindre trygghet än män. Det följer trenden i hela staden. Skillnaden
mellan kvinnors och mäns upplevda trygghet är oförändrad sedan föregående år.
Stockholmarnas nöjdhet
med rent och städat

64 %

56 %

76 %

69 %

69 %

2017

Analys
Den negativa trenden gällande medborgarnas uppfattning om renhållningen följer trenden i staden i stort. Denna indikator
fångar dock medborgarnas uppfattning om renhållning både på gatu- och parkmark, men stadsdelsnämnden ansvarar bara
för parkmarken. Förvaltningens egna platskontroller två gånger i veckan under sommaren visade att kvaliteten på
renhållningen i stadsdelsområdets parker låg på samma nivå som 2016. Resultatet visar på en relativt stor skillnad mellan
kvinnors och mäns uppfattning om rent och städat, där kvinnorna är mer nöjda. Det är dock svårt att göra en analys av vad
detta kan bero på.
Stockholmarnas nöjdhet
med skötsel av park och
grönområden

61 %

54 %

67 %

66 %

69 %

69 %

2017

Analys
Den negativa trenden gällande medborgarnas uppfattning om skötseln av park och grönområden följer trenden i staden i
stort. Förvaltningens egna platskontroller under sommaren visade dock att kvaliteten på skötseln av stadsdelsområdets
parker låg på samma nivå som 2016. Att tala om en säkerställd försämring är heller inte möjligt då skillnaden (5
procentenheter) mellan åren ligger inom den statistiska felmarginalen på +/- 6 procentenheter. Resultatet visar på en relativt
stor skillnad mellan kvinnors och mäns uppfattning om rent och städat, där kvinnorna är mer nöjda. Det är dock svårt att göra
en analys av vad detta kan bero på.

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

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert att bo och vistas i. Trygghetshöjande
insatser genomförs i samverkan med polis och andra aktörer. Förvaltningen har en god
beredskap vid eventuella oväntade händelser. Genom integrationsskapande aktiviteter
möjliggörs möten mellan kulturer och mellan ytterstad och innerstad.
Indikator
Andel av befolkningen
som känner sig trygga när
de går hem på kvällen i
den stadsdel där de bor.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

72

80

66

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

80

2017

Analys
Resultatet som bygger på Medborgarundersökningen visar på en minskning jämfört med förra mätningen, men över
genomsnittet för staden som helhet. Skillnaden mellan kvinnor och män avspeglar resultatet för staden som helhet.
Andelen barn och
ungdomar som upplever

82

80 %

2018
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

trygghet i Kungsholmens
parker
Analys
Indikatorn bygger på Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år, dock ej 2017. Föregående år nåddes uppsatt årsmål.
Under 2017 har åtgärder, i form av utökad renhållning, utförts i bland annat Stadshagen för att motverka den upplevda
otryggheten på platsen.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ett IT-projekt ska starta tillsammans med Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd i syfte att öka kunskapen hos de äldre med
intresse för datorer och att ge nyanlända ungdomar möjlighet att
öva på svenska och lära sig mer om den svenska kulturen.

2017-01-01

2017-12-31

Genomföra trygghetshöjande insatser i Stadshagen

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Den planerade work shopen har till följd av chefsbyte inte kunnat genomföras.

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

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

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

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

84 %

77 %

2017

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

88 %

84 %

2017
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2017-12-31

Ta fram slyröjningsplaner för stadsdelsområdets parker och
naturområden

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

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

Nämndmålet har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Förvaltningen har
fortlöpande bevakat möjligheterna att inrätta bostäder med särskild service i samråd med
exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Den första september
blev servicebostaden Etaget, med åtta lägenheter för personer med funktionsnedsättning,
inflyttningsklar.
Förvaltningen har deltagit i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och
trafikkontorets arbete med utveckling av Västra Kungsholmen, Stadshagen, Kristineberg och
Lilla Essingen. I utvecklingen av Stadshagen har tillgänglighetsfrågor och trygghetsfrågor
varit särskilt viktiga.
Kungsholmen ingår i region innerstaden som gemensamt planerar för framtidens behov av
särskilda boendeformer för äldre. Ett underlag för boendeplan 2019 med utblick mot 2040 för
regionen kommer att redovisas i mars 2018.
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)

8

0

8

tas fram
av
nämnde
n

2017

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

0

8

0

tas fram
av
nämnde
n

2017
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Nämndmål:
1.4.1 I Kungsholmens bostadsområden erbjuds kommunal service i tillräcklig
omfattning
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nya bostäder byggs på Kungsholmen och invånarna har god tillgång till kommunal service,
parker och grönområden. Bostäder med särskild service planeras med målet att i genomsnitt
genomföra ett projekt per år i stadsdelsområdet. Det finns förskolor och äldreboenden i
tillräcklig omfattning. Befintliga lokaler är i gott skick.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningens verksamheter har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Under
året har parker och grönområden utvecklats för att öka invånarnas och besökarnas tillgång till
en mångfald av fritidsaktiviteter året om.
Utegymmet i Rålambshovsparken har byggts ut med inriktning mot street pole och akrobatik
och en ny trappa upp till boulderingklippan för klättring i Rålambshovsparken har byggts.
Förvaltningen har även tillsammans med idrottsförvaltningen verkat för byggnation av ett nytt
utegym på Stora Essingens IP. I och med den nya belysningen längs Adlerbethsgatan mot
Fredhällsbadet har möjligheten att nyttja sträckan för promenader och löpning förbättrats.
Under året har Kungsholmens hamnplan kompletterats med nya lekfunktioner. Upprustningen
av lekplatsen i Spårvägsparken har pågått under året och den kommer att invigas våren 2018.
En vinterplan har tagits fram och beslutats om i stadsdelsnämnden. I planen beskrivs hur fler
vinteraktiviteter kan möjliggöras i parkerna.
Fritidsgården Kuggen som drivs av förvaltningen flyttade i maj 2017 in i nya permanenta
lokaler i Rålambshovsskolan. Genom bland annat ett gårdsråd ges ungdomarna möjlighet att
vara med och välja aktiviteter på fritidsgården. Detta är ett steg för att möjliggöra att barn och
ungdomar har tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Jämställdhetsanalys

Under året har förvaltningen arbetat för att utveckla aktiviteterna i parker och grönområden
för både flickor och pojkar, kvinnor och män. Forskning visar bland annat att flickor blir mer
stillastående än pojkar när friytetillgången är liten. Förvaltningen bevakar därför att
parktillgången blir tillräckligt stor och att mångfunktionella ytor planeras vid upprustning av
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befintliga parker och vid utvecklingen av nya parker.
Under året har statistik förts över besökare på fritidsgården Kuggen. Resultatet visar att pojkar
besöker fritidsgården i högre utsträckning än flickor. 35-42 procent av besökarna är flickor.
En del av fritidsgårdens budget har fördelats lika mellan pojkar och flickor, för att grupperna
själva ska ha möjlighet att påverka resursanvändningen. Fritidsgården har tagit fram en plan
för 2018 med fokus på aktiviteter som riktar sig till både flickor och pojkar.
Under hösten har fritidspersonalen utbildats om jämställt arbete på fritidsgården.
Indikator
Andelen ungdomar (10-17
år) som upplever att de
har tillgång till
meningsfulla idrotts- och
fritidsaktiviteter

Periodens
utfall
68,9 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

71,88
%

67,73 %

70,12 %

78 %

78 %

2017

Analys
Andelen ungdomar som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter har sjunkit och förvaltningen
når inte det uppsatta målet. Det går likt tidigare år att urskilja stora skillnader mellan årskurserna. I årskurs 5 och 8 upplever
mellan 86 och 95 procent av alla elever att de på sin fritid har tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter, medan endast 64
procent av de elever som går i gymnasiet svarar ja på denna fråga. Den könsuppdelade statistiken visar att både andelen
nöjda pojkar och andelen nöjda flickor är högre än den totala andelen nöjda ungdomar. Detta beror på att det fanns
ytterligare två könsalternativ att välja på, resultaten för dessa är dock inte redovisade separat utan inräknade i totalen.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2017-12-31

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

Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som
möjliggör ett jämställt nyttjande.
Indikator

Periodens
utfall

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

100 %

Antal anläggningar för
vinteraktiviteter i parkerna
exempelvis pulkabacke,
slängkälke, skidspår och
isbana

10

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

82 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

100 %

100 %

2017

10

2017

80 %

2017

76 %

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2017-12-31

Period

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfyllts under året och därmed bidrar till att uppfylla
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.
Kulturen och det egna skapandet ger invånarna möjlighet att mötas, uppleva och gestalta
tillsammans. Olika kulturmöjligheter och aktiviteter har därför erbjudits så många som
möjligt.
Under året har alla förskoleområden arbetat med att förtydliga kulturbegreppet och hur
förskolan arbetar med kultur i olika former. Förskolorna har ökat resultaten i
förskoleundersökningen och två områden ligger över stadens genomsnitt. Förskolan har även
deltagit i olika former av kultur regelbundet; teaterföreställningar, museibesök, eget skapande
och kultur i närområdet. En förskola undersökte under året vilka fåglar som rörde sig i
omgivningen. Det ledde till ett fördjupat utforskande om fåglar och resulterade i en digital
fågelbok. Boken har bidragit till att uppmärksamma barnens kreativitet och eget skapande.
Äldreomsorgen har erbjudit ett varierat innehåll med konserter, teater, föreläsningar, eget
skapande, utflykter, filmvisningar och mycket annat. Under 2017 påbörjades även arbetet med
ett konstprojekt mellan ungdomar i förorten och de äldre på Serafens vård- och
omsorgsboende. Projektet ska resultera i en vepa, som ska hänga på Serafens ena fasad under
2018. Detta projekt ger olika målgrupper och åldersgrupper möjlighet att mötas och utvecklas
tillsammans, samt gestalta sina egna och andras upplevelser genom vepan.
Inom socialtjänsten har den enskildes önskemål beaktats genom olika kulturella och sociala
aktiviteter samt eget skapande i form av utställningar.
Parklekarna har erbjudit sång, dans och målning och är välbesökta och populära.
Årets nationaldagsfirande i Rålambshovsparken var välbesökt och besökarna bjöds på ett stort
utbud av musik, teater, dans och andra aktiviteter.
Kultursamordnarens roll har utvecklats under året. För att till fullo uppfylla målet om ett
varierat kulturutbud är samarbetet med kultur- och föreningsliv en viktig del. Förvaltningen
har stöttat bildandet av ett föreningsråd under 2017 och stadsdelsförvaltningen fortsätter att
vara rådgivande till föreningsrådet i sökandet efter lokal.

Minoritetsfrågor

För att stärka och främja bevarandet av det nationella minoritetsspråket finska bedrivs ett
gemensamt arbete i innerstaden. Insatser som berör kultur är bland annat att finsktalande barn
erbjudits kulturupplevelser på finska och finska barnböcker har inhandlats till förskolan.
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Indikator
Andel ungdomar (10-17
år) som upplever att de
har tillgång till
meningsfulla
kulturaktiviteter

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

61,72 %

60,4 %

63,5 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

73 %

73 %

2017

Analys
Andelen barn och ungdomar i grundskolan instämmer i mycket hög utsträckning (åk 5, 93,2% och åk 8, 80,5%) i påståendet
"att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter" och de uppnår årsmålet. Endast 55% av gymnasieeleverna instämmer i
påståendet, vilket får till följd att årsmålet i sin helhet inte uppnås. Slutsatsen är att de yngre barnen är mycket nöjda medan
det är de äldre barnen/ungdomarna som anser sig behöva mer meningsfulla kulturaktiviteter och det är mot dessa som
förvaltningen framåt bör fokusera mer när det gäller kulturaktiviteter.

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

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

Startdatum

Slutdatum

Fortsätta att inventera möjliga föreningslokaler

2017-01-01

2017-12-31

Utveckla innehållet och riktningen för kultursekreterartjänsten

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att alla har en trygg ålderdom och får en
äldreomsorg av god kvalitet. Äldreomsorgen fortsätter att säkerställa en god äldreomsorg
genom en systematisk och bred kvalitetsuppföljning på såväl individ- som avtalsnivå.
Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål är uppfyllt och grundar sig på indikatorernas
utfall och utveckling, genomförda aktiviteter och resultat av kvalitetsuppföljningen som visar
att utförarna har ett mer systematiskt kvalitetsarbete än tidigare. Bedömningen stöds av ILSwebb.
Under året har beställarenheten fattat 228 beslut om vård- och omsorgsboende, 47 beslut om
servicehus och 3 646 beslut om hemtjänst. Antalet ansökningar om vård- och omsorgsboende
har minskat med 38 jämfört med 2016. Ansökningar om servicehus ligger på jämförbar nivå
med föregående år. Av ansökningarna till vård- och omsorgsboende är 37 beslut om avslag.
Av de domar som meddelats gick två av tio beslut emot nämndens beslut. Antal avslag på
servicehus uppgick till 23 stycken. Av de domar som meddelats gick en av sju emot
nämndens beslut.

Äldre får god personlig vård och omsorg

Nämndmålet uppfylls. Enheterna bedriver generellt ett systematiskt kvalitetsarbete. Under
året har indikatorerna som mäter hälso- och sjukvård nått årets mål. Fortsatt utvecklingsbehov
finns kring egenkontroller som en del i utvecklingsarbetet. Under året har
kompetensutveckling genomförts för palliativa ombud inom egen regiverksamhet och
entreprenader. Äldreomsorgen ingår i ett samarbetsprojekt, Dö Bra, med Karolinska Institutet.
Syftet är att implementera ett samtalsverktyg för att underlätta samtal kring den enskildes
önskemål vid vård i livets slut. Projektet fortsätter 2018.

Äldre har inflytande över sin tillvaro

Nämndmålet är delvis uppfyllt. Andel äldre som har en aktuell individuellt utformad
genomförandeplan når inte upp till målet. Resultatet har förbättrats inom hemtjänsten men
försämrats inom vård- och omsorgsboende och servicehus. 2018 kommer nämndens
verksamheter att ges utökat stöd kring dokumentation. För att säkerställa den enskildes
inflytande införs ramtid även inom servicehusen, vilket ställer högre krav på
dokumentationen.
Stadens brukarundersökning visar att personal inom hemtjänst tar hänsyn till den äldres
åsikter och önskemål. Resultatet för Kungsholmens samlade hemtjänst är 90 procent vilket är
högst i staden där genomsnittet är 85 procent. Andel äldre som är nöjda med aktiviteter inom
vård- och omsorgsboende har ökat med tre procentenheter jämfört med föregående år.
Resultatet skiljer sig dock åt mellan olika verksamheter. Totalt ligger resultatet på samma
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nivå som för staden som helhet. Enheternas egenkontroll avseende aktiviteter och utevistelse
kommer att följas särskilt 2018.
Brukarundersökningen visar att andelen äldre som upplever att det är trivsamt i de
gemensamma utrymmena har minskat tre år i rad. Denna fråga kommer att följas upp av
utvecklingsrådet på sina respektive enheter under 2018. Däremot upplevs utemiljön som
trivsam.
Digitalisering
Att använda digital teknik för kommunikation och aktivitet är idag en naturlig del i vardagen,
även för många äldre. På Pilträdets servicehus och Serafens vård- och omsorgsboende har
integrationsprojektet IT-guide avslutats. Projektet är väl genomfört och deltagarna mycket
nöjda. 2018 fortsätter verksamheten i arbetsmarknadsförvaltningens regi. Utförarenheterna
inom äldreomsorg deltar i projektet DigIT som drivs av äldreförvaltningen med syfte att
utveckla medarbetarnas digitala kompetens. Utbildningar för medarbetare och chefer
fortsätter under 2018.

Äldre har en bra mathållning och måltider i en trevlig miljö

Resultaten visar att nämndmålet är delvis uppfyllt. Inom dagverksamheten upplever 97
procent att måltiden är en trevlig stund på dagen. Inom vård- och omsorgsboende är
motsvarande siffra 64 procent. Målet är inte uppfyllt men resultatet ligger i paritet med
stadens genomsnitt. Andel brukare som uppskattar maten och tycker den är god inom vårdoch omsorgsboende har ökat med 5 procentenheter men når inte upp till nämndens årsmål.
Regelbunden uppföljning av matleverantören Sodexo fortsätter 2018 för att säkerställa
kvaliteten då den fortfarande är ojämn. I avtalet regleras även hur brukarnas synpunkter ska
tas tillvara.
Från och med 2017 genomför förvaltningen observationer av måltidssituationen inom vårdoch omsorgsboende. Observationen visar att måltidsmiljön generellt är lugn, trivsam med
trevlig dukning. Personalen behöver utveckla de äldres delaktighet i måltidssituationen och
hur måltiden med dess tillbehör serveras. Mätning av nutritionsstatus visar att statusen
succesivt förbättrats; andelen som är, eller riskerar att bli, undernärda har minskat och andelen
med normal nutritionsstatus har ökat. 87 procent av de boende med risk för undernäring eller
konstaterad undernäring har en hälsoplan.

Äldre är trygga

Nämndmålet uppfylls. Äldre inom vård och omsorgsboende och hemtjänst upplever i hög
grad att det är informerade om vad som ska ske, när, hur och av vem. Förvaltningens
individuppföljning visar att upplevelsen av personalkontinuitet är god. Kommunfullmäktiges
indikator visar dock att Kungsholmens hemtjänstutförare inte når upp till målet. Av de sex
största utförarna är det endast S:t Görans hemtjänst som når målet. Resultatet i sin helhet är
dock bra i jämförelse med innerstaden.
Kommunfullmäktiges indikator andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen visar att

stockholm.se
08-508 08 351

Tjänsteutlåtande
Sid 30 (76)

resultatet inte når upp till stadens mål. För hemtjänst visar resultaten att 80 procent upplever
sig trygga vilket ligger i paritet med stadens resultat. Resultatet för vård- och omsorgsboende
har dock försämrats med 6 procentenheter. Utvecklingsrådet har fått i uppdrag att genomföra
fokusgrupper inom sina respektive enheter för att analysera vad otryggheten kan bestå i och
genomföra åtgärder. Åtgärderna följs upp under 2018. Stadens brukarundersökning visar att
andelen äldre som upplever att de har lätt att få kontakt med personalen vid behov har
minskat. En indikator som mäter detta har lagts tills i verksamhetsplanen för 2018.
Äldrekuratorer
Äldrekuratorerna arbetar med uppsökande arbete, samtalsstöd samt motivationsarbete i syfte
att minska oro. De har även arbetat med vräkningsförebyggande uppdrag. Under hösten har
äldrekuratorerna haft återkommande kontakt med ett 50-tal äldre personer.
Tryggt mottagande
Under 2017 har projektet Tryggt mottagande i hemmet pågått. Fyra undersköterskor är
anställda för att vara en bro mellan primärvården, hemtjänsten och primärvårdsrehabilitering
för att skapa trygghet de första 14 dagarna efter hemgång från sjukhus. Under året har ett 50tal äldre fått hjälp genom tryggt mottagande i hemmet. En enkät har besvarats av den
enskilde, anhöriga och samverkanspartners och alla är positiva till insatsen. Projektet, som
finansieras via stimulansmedel, fortsätter under 2018.
Äldrekuratorerna och Tryggt mottagande är goda exempel på hur trygghet skapas för de äldre
i ordinärt boende.

Jämställdhetsanalys

I stadens brukarundersökning avseende dagverksamhet framgår ej hur många kvinnor
respektive män som svarat på enkäten, varför det är svårt att dra slutsatser av resultaten. I
resultaten framgår att 96 procent av kvinnorna nöjda med aktiviteterna som erbjuds, jämfört
med männen där 80 procent är nöjda. Det är en högre andel kvinnor som har insatsen
dagverksamhet vilket troligen påverkar utbudet av aktiviteter. Resultaten analyseras vidare på
de två dagverksamheterna som avses.
I enkätundersökningen inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende, som genomförts av
Socialstyrelsen, framgår inte hur många kvinnor respektive män som svarat på enkäten vilket
innebär att de viktade indikatorerna inte kan redovisas uppdelat på kön.
Nämndens kvalitetsuppföljning på individnivå visar att det finns skillnader i upplevd trygghet
mellan kvinnor och män, där kvinnorna i högre grad är nöjda med informationen, och
upplever högre personalkontinuitet. De fokusgrupper som ska genomföras 2018 tar hänsyn till
jämställdhetsperspektivet och försöker få svar på varför män är mindre nöjda.
Indikator
Andel boende på vårdoch omsorgsboende som

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

64 %

63 %

64 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

71 %

71 %

2017
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

KF:s
årsmål

Period

84 %

84 %

2017

55 %

55 %

2017

83 %

2017

Årsmål

upplever att måltiden är
en trevlig stund på dagen
Analys
Resultatet ligger på samma nivå som föregående år och en procentenhet under stadens snitt.
Andel omsorgstagare som
upplever att de kan
påverka hur hjälpen utförs
i äldreomsorgen

87 %

Andel personer som får
en daglig utevistelse vård- och
omsorgsboende

54 %

50 %

55 %

Analys
Tre av sex boenden ligger väsentligt under snittet och behöver förbättra möjligheten till utevistelse.
Andel trygga
omsorgstagare i
äldreomsorgen

79 %

83 %

Analys
För hemtjänst visar resultaten att 80 procent upplever sig trygga vilket ligger i paritet med stadens resultat. Resultatet för
vård- och omsorgsboende visar att på fyra av sex boenden är upplevelsen av trygghet god.
Andelen nöjda
omsorgstagare
äldreomsorgen

84 %

84 %

84 %

2017

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

11,4

10

Max 10
personer

2017

Analys
Endast en tredjedel av utförarna når målet. Av de sex största utförarna är det endast S:t Görans hemtjänst som når målet.
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Nämndmål:
1.7.1 Äldre får god personlig vård och omsorg
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Andel beställningar som
innehåller tydligt syfte och
mål med insatsen

94 %

94 %

94 %

Andel brukare som
upplever att de får god
omvårdnad

94 %

91 %

95 %

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

Indikator

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

80 %

2017

90 %

2017

85 %

70 %

2017

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

90 %

85 %

2017

Särskilt boende: andel
genomförda
riskbedömningar
avseende kontinens

87 %

70 %

2017

88 %

Indikatorerna ovan kommenteras under verksamhetsmålet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Säkra kompetensutveckling kring palliativ omvårdnad i särskilt
boende

2017-01-01

2017-12-31

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

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

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Andel äldre som har en
aktuell, individuellt
utformad
genomförandeplan

63 %

65 %

63 %

Andel äldre som upplever
att de har möjlighet att
påverka vilka veckodagar
de ska besöka
dagverksamheten

82 %

Hemtjänst: andel brukare
som är nöjda med
möjligheterna till
utevistelse

83 %

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

62 %

Indikator

77 %

86 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

80 %

2017

85 %

2017

84 %

80 %

2017

59 %

80 %

2017

Indikatorerna ovan kommenteras under verksamhetsmålet.

stockholm.se
08-508 08 351

Tjänsteutlåtande
Sid 34 (76)

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

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

Periodens
utfall

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

97 %

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

84 %

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

68 %

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

70 %

Utfall
män/
pojkar

88 %

Utfall
kvinnor/
flickor

83 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

90

2017

91 %

90 %

2017

63 %

75 %

2017

75 %

2017

Indikatorerna ovan kommenteras under verksamhetsmålet.
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Nämndmål:
1.7.4 Äldre är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

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

83 %

79 %

88 %

80 %

2017

Andel äldre som upplever
god personalkontinuitet

77 %

65 %

81 %

70 %

2017

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

95 %

89 %

100 %

80

2017

Hemtjänst: andel utbildad
personal

64 %

50 %

2017

Indikator

Periodens
utfall VB
2016

55 %

Årsmål

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Inventera möjligheterna till digital utveckling inom särskilda
boenden

2017-01-01

2017-12-31

Period

Avvikelse
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KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för
verksamhetsområdena. Förvaltningens bedömning är att samtliga sex mål för
verksamhetsområdet har uppfyllts. Flera aktiviteter har genomförts för att bidra till ett
klimatsmart Stockholm och samtliga indikatorer är uppfyllda. Hur nämnden har bidragit till
detta redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har
uppfyllts. Förvaltningen har under året arbetat systematiskt med att minska
energianvändningen i verksamheterna. Nya energieffektiva torkskåp samt tvättmaskiner har
köpts in till några förskolor samt ett äldreboende. Verksamheterna arbetar med att minska
energianvändningen i det dagliga arbetet.
Indikator
Köpt energi (GWh)

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

2,1 GWh

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

2,5 GWh

2,5 GWh

KF:s
årsmål
1835
GWh

Period
2017

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

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

Startdatum

Slutdatum

Vid byte av vitvaror och glödlampor väljs energieffektiva alternativ.

2014-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har
uppfyllts.
För att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och partiklar använder sig medarbetarna av
gång, cykel och kollektivtrafik som transportmedel i tjänsten. Förvaltningen har elcyklar och
en elbil. Vid upphandling har miljökrav ställts på entreprenörernas maskinparker. En
miljörevision av driftentreprenörens maskinpark har genomförts under hösten och samtliga
maskiner klarade stadens miljökrav.

Nämndmål:
2.2.1 Nämndens transporter är miljöanpassade
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Genomföra miljörevision av driftentreprenörens maskinpark

2016-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har
uppfyllts. Förvaltningen har under året arbetat med att anpassa Kungsholmens parker till nya
klimatförändringar och åtgärder för att bidra till en biologisk mångfald. Under året har
förvaltningen också deltagit i utbildningar för att få mer kunskap kring ekosystemtjänster och
ökad biologisk mångfald i parkerna.
Kungsholmens parkplan, som bland annat anger strategier för hur den gröna infrastrukturen
kan stärkas, färdigställdes under försommaren och ställdes ut i en paviljong i
Rålambshovsparken under augusti till oktober. Som en del av utställningen av parkplanen
öppnade en tillfällig fjärilsträdgård i Rålambshovsparken med fokus på pollinering och
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insekter. Förskolor och allmänhet bjöds in till att gå en pedagogisk promenad i parken med
fokus på insekter och ekosystem.
Förvaltningen har under året deltagit i stadens övergripande arbete för god vattenstatus samt i
det inledande arbetet med ett lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden. Rålambshovsparken
har utgjort pilotprojekt inom ramen för det Vinnova-finansierade projektet CO City och en
fördjupad skyfallsmodellering har gjorts över parken.
En förstudie med fokus på befintliga dagvattennivåer, ledningssystem, avrinning och
infiltration har genomförts i Rålambshovsparken under försommaren. Genom beviljade
klimatinvesteringsmedel har ett arbete med ett gestaltningsprogram för skyfalls- och
dagvattenhantering påbörjats under hösten. Arbetet genomförs i samverkan med Stockholm
Vatten AB, trafikkontoret, stadsmuseet och miljöförvaltningen. Genom klimatinvesteringar
har förvaltningen även anpassat strandskoningar längs Norr Mälarstrand i syfte att möta
framtida förhöjda vattennivåer i Riddarfjärden.
Förvaltningen har under året deltagit i exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets samt
trafikkontorets planering av stadsutvecklingen i Stadshagen och Kristineberg och verkar för
att de ekologiska sambanden ska stärkas där.

Nämndmål:
2.3.1 Parker och grönområden är anpassade till klimatförutsättningarna och
bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har
uppfyllts.
Nämndens verksamheter har under året arbetat med att öka återvinningen. Förvaltningen har
kartlagt samtliga förskolors behov av att sortera ut förpackningar. Ett flertal förskolor har
under året börjat med matavfallsinsamling. Förvaltningen har anställt en miljösamordnare
som samordnar och utvecklar det interna miljöarbetet.
Nämnden har under året fortsatt sin satsning på miljösmarta skräpkorgar och skräpkorgar med
källsorteringsmöjlighet och har beviljats klimatinvesteringsmedel för detta. 19 nya
miljösmarta skräpkorgar har placeras ut i Kronobergsparken, vid parkleken i
Rålambshovsparken, vid Smedsuddsbadet samt vid Kungsholms hamnplan. Förvaltningen har
även deltagit i trafikkontorets arbete med att pröva ut platser för skräpkorgar med
källsortering.
För att förbättra vinterväghållning och renhållning har ansvarig parkingenjör på Kungsholmen
klargjort gränsdragningar med trafikkontoret där det funnits oklarheter kring vem som
ansvarar för driften.

Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter är resurseffektiva
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Införande av fler miljösmarta skräpkorgar i parkerna

2017-01-01

2017-12-31

Införande av miljösmarta källsorteringskärl på fler platser i parkerna

2017-01-01

2017-12-31

Undersöka förutsättningarna att anställa en miljösamordnare

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Uppfylls helt
Analys

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Förvaltningen uppnår fortsatt målet för andelen ekologiska livsmedel. Samtliga förskolor
serverar vegetarisk lunch minst två gånger i veckan. Användandet av skadliga kemikalier
minskar i förskolorna då de arbetar enligt stadens kemikalieplan ”Vägledning för
kemikaliesmart förskola” för att höja medvetenheten kring farliga kemikalier och avveckla
skadligt material. Majoriteten av förvaltningens verksamheter har inventerat och
dokumenterat befintliga kemikalier i stadens gemensamma kemikaliehanteringssystem
Chemsoft.
För att avlägsna däckgungor gjorda på bildäck, som kan innehålla giftiga ämnen, har samtliga
gamla däckgungor på lekplatser inom stadsdelsområdet bytts ut under året.
Förvaltningen har deltagit på Kemikaliecentrums föreläsningar och utbildning om
mikroplaster, konstgräs och gummi samt inkommit med synpunkter och förslag i
Kemikaliecentrums övergripande arbete kring mikroplaster.
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 %

100 %

75 %

75%

2017

Analys
Byggvarubedömningen är framtagen och anpassad för husbyggnadsentreprenader. När det gäller markentreprenader är
Byggvarubedömningen ännu inte tillräckligt utvecklad för att kunna tillämpas där.
Andel inköpta ekologiska
livsmedel i staden i kronor
av totala värdet av inköpta
måltider och livsmedel

40,7

44,47

40 %

40%

2017
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Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta och giftfria
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Förskolan serverar vegetarisk mat minst två gånger per vecka

2016-01-01

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har
uppfyllts.
Miljöförvaltningen har under året besökt 22 av förvaltningens förskolor. 18 förskolor fick
anmärkning på bristfällig ventilation och förhöjda bullervärden från ventilationsaggregat.
Problemen har åtgärdats på flera förskolor. I de förskolor där det fortfarande finns problem
fortsätter arbetet under 2018. Åtgärder har även genomförs utifrån resultaten av OVKprotokoll (obligatorisk ventilationskontroll).

Nämndmål:
2.6.1 Inomhusmiljön inom nämndens lokaler är god
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Inomhusmiljön och ventilationen i nämndens lokaler är god.
Indikator
Insamling och granskning
av genomförda OVK vid
förskolor

Periodens
utfall
100 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

100 %

100 %

KF:s
årsmål

Period
2017
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KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att samverka med
högskolor och universitet i regionen i syfte att stärka kopplingen mellan verksamhet, praktik,
utbildning och forskning.
Kungsholmens egenregiverksamheter Serafens vård- och omsorgsboende samt Fridhemmets
och Pilträdets servicehus är en så kallad akademisk nod och ingår i äldreförvaltningens
nätverk för akademiska noder. Syftet är att öka kvaliteten i äldreomsorgens verksamheter och
trygga personalförsörjningen genom att locka studenter att jobba i den kommunala hälso- och
sjukvården. Under året har 96 studenter genomfört verksamhetsförlagd utbildning inom
äldreomsorgen.
Förvaltningens verksamheter tar regelbundet emot studenter, bland annat socionomstudenteter
och förskollärare för verksamhetsförlagd utbildning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad
Uppfylls helt
Analys

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att Kungsholmsbor
som uppbär försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Antalet bidragshushåll har minskat från
153 till 135 hushåll jämfört med föregående år. Minskningen av antalet ärenden följer
mönstret i staden som helhet. De flesta som nu ansöker om försörjningsstöd är personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden, många med socialmedicinska arbetshinder. I och med
ärendeminskningen ges tid till att satsa på motivationsarbete och uppföljningsarbete i större
utsträckning.
För klienter med beroende och psykisk ohälsa har det varit nödvändigt att samverka med
aktörer som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg Resurs och landstinget. Genom
att ingå i denna samverkan har förvaltningen verkat för att nå samordnade
rehabiliteringsinsatser för den enskilde. Under året har 22 bidragshushåll avslutats för att de
lyckats nå egen försörjning. I sju av hushållen som uppbär försörjningsstöd har den vuxne
beviljats sjukersättning.
Utbytet av sommarjobb mellan Kungsholmens och Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnder har
fortsatt och under 2017 har 40 ungdomar deltagit i utbytet.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel personer som har
ekonomiskt bistånd i
förhållande till
befolkningen

0,26 %

0,35 %

0,22 %

0,31 %

0,3 %

1,7 %

VB 2017

Andel vuxna med
långvarigt ekonomiskt
bistånd jämfört med
samtliga vuxna invånare

0,21 %

0,26 %

0,16 %

0,21 %

0,25 %

1,1 %

VB 2017

Antal aspiranter som fått
Stockholmsjobb

3 st

2 st

1 st

7 st

5 st

850 st

VB 2017

Indikator
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Analys
Stockholmsjobb är en arbetsmarknadsinsats som innehåller en kommunal visstidsanställning. Insatsen riktar sig mot
personer som står lång ifrån arbetsmarknaden. Stadsdelsnämnderna anmäler det antal Stockholmsjobb som de kan
tillhandahålla. Personer som fått insatser genom stadens Jobbtorg och bedöms vara redo för nästa steg matchas mot
Stockholmsjobben av Arbetsmarknadsförvaltningen.
Antal praktiktillfällen som
genomförs inom stadens
verksamheter av de
aspiranter som Jobbtorg
Stockholm matchar

9 st

2 st

7 st

9 st

20 st

500 st

VB 2017

Analys
Antal praktiktillfällen som genomförs motsvarar Jobbtorgs behov av platser. Fler kvinnor än män lyckas komma vidare till
praktikplats från Jobbtorg.
Antal tillhandahållna
platser för sommarjobb

204

169

250 st

8 500 st

2017

Analys
Antal platser för sommarjobb har ökad sedan föregående år med 35 stycken. Nämnden har dock inte lyckats nå det uppsatta
målet. Inför 2018 uppmanas alla verksamheter att skapa platser för sommarjobb.
Antal tillhandahållna
platser för
Stockholmsjobb

19

Antal ungdomar som fått
sommarjobb i stadens regi

262 st

137 st

122 st

20

15 st

900 st

VB 2017

219 st

250 st

8 500 st

2017

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

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

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

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

29 %

2

3

35 %

25 %

KF:s
årsmål

Period
2017
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att stödja barn,
unga och deras vårdnadshavare att skapa förutsättningar för en kvalitativ pedagogisk
förskoleverksamhet och skolgång i syfte att nå förväntade kunskapsmål.
Under året har cirka 10 barnskötare deltagit i erfarenhetsbaserad utbildning till förskollärare.
Vid förskolorna på Kungsholmen har cirka 40 förskollärarstudenter varit inskrivna och haft
möjlighet att delta i verksamhetsförlagd utbildning. I syfte att behålla färdigutbildade
förskollärare utvecklas arbetet med den verksamhetsförlagda utbildningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Analys

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Stadsdelsnämndens ekonomi är
långsiktigt hållbar och befintliga resurser används så att invånarna får största möjliga nytta för
skattepengarna. En förutsättning för stabilitet och kvalitet i verksamheterna är budgethållning.
En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet. Stadsdelsnämndens verksamhet följs upp
och anpassas kontinuerligt så att den ryms inom fastställd budgetram. Vid befarat
budgetöverskridande upprättas handlingsplaner och åtgärder vidtas för att undvika obalans i
budgeten.
Nämndens budgetuppföljning rapporteras varje månad till kommunstyrelsen. Två av
rapporterna, tertialrapport ett och två, är omfattande uppföljningar med analyser av
verksamhet och budget. Enheternas ekonomi följs regelbundet upp genom kontakter mellan
enhetschef, avdelningschef och controller. I enheternas verksamhetsberättelser redovisas
resultat, analys och eventuella åtgärder för att nå en budget i balans.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Nämndens
budgetföljsamhet efter
resultatöverföringar

99,96 %

97,17 %

100 %

100 %

VB 2017

Nämndens
budgetföljsamhet före
resultatöverföringar

100 %

96,8 %

100 %

100 %

VB 2017

Nämndens
prognossäkerhet T2

1%

-1 %

+/-1 %

+/- 1 %

2017
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Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Stadsdelsnämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om ett demokratiskt
hållbart Stockholm. Till inriktningsmålet hör åtta mål för nämndens verksamheter varav sju
mål uppfylls helt och ett delvis.
Målet för verksamhetsområdet som bedöms som delvis uppfyllt är Stockholm är en stad som
lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering. Resultatet beror på
indikatorernas utfall där brukare, äldre och föräldrar till barn på förskolan inte uppger att de
till 100 procent inte upplever sig diskriminerade. Nämndens verksamheter har på olika sätt
arbetat för att leva upp till de mänskliga rättigheterna och 2018 intensifieras arbetet med att
förebygga och motverka diskriminering.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås. Målet med
jämställdhetsintegrering är att ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar allt arbete inom
nämndens verksamheter. Förvaltningens chefer har under året deltagit i en temadag om
jämställdhet. Fokus för dagen var att få ökade kunskaper om de nationella
jämställdhetspolitiska målen samt ha en dialog kring uppdraget utifrån respektive
verksamhetsområde. Jämställdhetsperspektivet uppmärksammas även i andra forum och
utbildningar.
Könsuppdelad statistik uppmärksammar eventuella skillnader utifrån kön. Åtgärder som
syftar till att korrigera eventuella könsskillnader presenteras under respektive mål. För
insatser kring det jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, se
mål 4.5. Till tertialrapport 2 skapade enheterna egna mål för jämställdhetsarbetet. Uppföljning
visar att enheterna har kommit olika långt i arbetet. Goda exempel är bland annat
fritidsgårdens samtalsgrupper med syfte att minska de negativa effekterna av stereotypa
könsroller och machokulturen. I förskoleundersökningen ger vårdnadshavarna Kungsholmens
förskolor ett högt betyg när det gäller om de upplever att barnen på förskolorna ges lika
möjligheter att utvecklas oberoende av kön. Kungsholmen placerar sig totalt på en delad
andraplats i staden. Inom äldreomsorgens servicehusenhet har medarbetarna fått kunskap om
normkritik och har sedan vidare analyserat enhetens resultat utifrån kön och kommer under
2018 fortsätta sitt arbete med att jämna ut könsskillnaderna.
Jämställdhetsperspektivet beaktas i förvaltningens beslutsunderlag. Utvecklingsområden för
2018 är att, där det är relevant, tydligare beskriva konsekvenserna utifrån kön och ge förslag
på åtgärder.
För att skapa förutsättningar för ett jämställt nyttjande av stadsdelsområdets parker är det
viktigt att ta hänsyn till både flickors och pojkars behov. För att planera och utvärdera
stockholm.se
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jämställda offentliga platser har metoden ”Method-kit” använts. En särskild checklista har
också tagits fram och testats på en investeringsbudget för att kunna analysera hur medel
fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv.
Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 antogs av kommunfullmäktige i december.
Syftet med programmet är att utveckla kvaliteten i stadens verksamheter så att makt,
möjligheter och resurser fördelas lika oberoende av kön. Programmet ger stöd i planeringen
för 2018.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

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

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

Startdatum

Slutdatum

Jämställdhet sätts upp som en stående punkt på APT

2017-05-19

2017-12-31

Samtliga enheter analyserar könsuppdelad statistik och föreslår vid
behov åtgärder.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Detta är ett fortsatt utvecklingsområde. Det beror på att statistik inte finns tillgänglig eller att underlaget är alltför begränsat. I
de fall statistik finns tillgänglig behöver analysen förbättras.
Upprätta handlingsplan för jämställdhetsarbetet

2017-05-19

2017-12-31

Analys
Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 ersätter handlingsplanen.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att systematiskt arbeta med att förbättra
arbetsmiljön och att minska sjukfrånvaron. Nämndmålen bedöms som uppfyllda men
aktiviteten utbildning i kompetensbaserad rekrytering är påbörjad och avslutas under våren
2018.
Stadens index ”Bra arbetsgivare” bygger på tre delindex; jämställdhet, attraktiv arbetsgivare
och rekommendera arbetsplats. Indexet visar att förvaltningen ligger något under målvärdet
och de övriga stadsdelsförvaltningarnas genomsnitt. Den största bidragande faktorn till det är
förvaltningens korttidssjukfrånvaro. Delindexet jämställdhet ligger klart över stadens
genomsnitt.
Aktivt medskapandeindex (AMI) har i årets medarbetarenkät höjts från 78 till 80. AMI har
höjts för samtliga avdelningar. Utifrån resultatet av årets medarbetarenkät har förvaltningens
verksamheter främst valt att arbeta med åtgärder för att förbättra och utveckla ett öppet
arbetsklimat, skapa delaktighet och inflytande samt att styra mot gemensamma mål. För att
förbättra arbetet inom dessa områden är ett bra ledarskap centralt. Insatser för att utveckla
ledningsfunktionerna har påbörjats under hösten och fortsätter under nästa år.

Personalpolicyn

Förvaltningens chefer har deltagit i stadens chefsseminarier under året, där personalpolicyn
med bland annat frågor kopplat till ledarskap, har behandlats. Inom förvaltningen har work
shops genomförts som givit cheferna kunskap och verktyg för att realisera personalpolicyn.
För att ytterligare förankra personalpolicyn i den ordinarie verksamheten har arbetet med
handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten knutits samman med personalpolicyn.

Kompetensförsörjning

En förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan har tagits fram och ett arbete med att
ta fram planer för varje verksamhet har påbörjats.
Äldreomsorgsavdelningen har under året anställt en medarbetare som utvecklat kontakten
med högskolor och studenter. Samordningen sker nu på ett mer systematiskt och
ändamålsenligt sätt.
Behovet av legitimerad personal ökar kraftigt. Kungsholmen som akademisk nod och
mottagande av sjuksköterskestudenter skapar goda förutsättningar för framtida rekrytering. En
utmaning är också att behålla medarbetare över tid vilket är en förutsättning för att säkerställa
det teambaserade arbetssättet i verksamheterna.
Förskoleavdelningen har ökat antalet specialpedagoger från två till fem och detta säkerställer
att förskolebarn med särskilda behov får det stöd och de anpassningar som de behöver.
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Socialtjänstavdelningen har haft en relativt hög personalrörlighet inom några enheter. Individoch familjeomsorgen har fokuserat på ledarskap, den sociala och organisatoriska arbetsmiljön
samt arbetsbelastning i syfte att få behålla befintliga medarbetare. Den fysiska arbetsmiljön
har också förbättrats för socialsekreterare och biståndshandläggare.

Långt och hållbart arbetsliv

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har stärkts under året. Årshjulet för arbetsmiljöarbetet har
tillsammans med den nya samverkansöverenskommelsen, den digitala mappstrukturen och ett
nytt uppföljningsverktyg, skapat bättre förutsättningar för systematik och uppföljning.
Internkontrollen gällande arbetsmiljön har också utvecklats och fördjupats.
Alla enheter har under året genomfört aktiviteter som främjar hälsa och dessa har följts upp i
den ordinarie verksamhetsuppföljningen.
Sjukfrånvaron ökade under årets första månader men stabiliserades och sjönk under
sommaren för att sedan börja stiga igen under hösten. Sjukfrånvaron totalt i förvaltningen
ligger högre bland kvinnor än bland män. Förvaltningens arbete med verksamhetsspecifika
handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron fortsätter och revideras efter behov. En
arbetsgrupp har under året arbetat med att arrangera hälsofrämjande aktiviteter så som
kompetenshöjande föreläsningar och fysiska aktiviteter. Syftet har varit att stödja
medarbetarna i att hitta balans i livet och möjlighet till återhämtning. Insatserna utvärderas i
början av 2018.

Lika rättigheter och möjligheter samt diskriminering

Förvaltningen ser över rutiner, riktlinjer, styr- och policydokument på
förvaltningsövergripande nivå. Analysen ligger till grund för förbättringar under 2018.
Av resultatet i medarbetarenkäten framgår att de flesta vet var de ska vända sig om de blir
utsatta för kränkande särbehandling eller mobbing. Åtgärder vidtas så att alla medarbetare ska
känna till detta.
Förvaltningens förebyggande arbete mot diskriminering och det främjande arbetet för
medarbetares lika rättigheter och möjligheter fortgår under 2018.
Inga diskrimineringsärenden finns att redovisa för 2017.

Deltid till heltid

Projektet om deltid till heltid på Serafens vård- och omsorgsboende avslutades under hösten.
Projektets syfte var att minska ofrivillig deltidsanställning för att höja kvaliteten i
verksamheten, ge medarbetarna möjlighet att leva på sin lön och öka jämställdheten. Projektet
visar att det inte är möjligt att genomföra en så stor förändring med heltidstjänster och
schemaförändringar inom endast ett vård- och omsorgsboende. Att minska ofrivillig deltid är
viktigt. Men det är en större organisatorisk fråga där ett helhetsgrepp, helst inom staden,
måste tas. Att införa heltidsanställningar för alla på Serafen skulle innebära en kraftig
kostnadsökning.
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Staden centralt driver nu ett projekt för att nå målet om heltid för alla och förvaltningen bidrar
med erfarenheter till det projektet.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Aktivt Medskapandeindex

80

79

80

Index Bra arbetsgivare

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

80

83

2017

82

83

83

2017

Index Psykosocial
arbetsmiljö

78

78

fastställs
2017

2017

Sjukfrånvaro

7,8 %

6,8 %

7,9 %

7,6 %

7,5 %

tas fram
av
nämnde
n

VB 2017

Sjukfrånvaro dag 1-14

2,5 %

2,2 %

2,6 %

2,4 %

2,2 %

tas fram
av
nämnde
n

VB 2017

Indikatorerna kommenteras under verksamhetsmålet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

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

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

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Implementera Kungsholmens nya samverkansöverenskommelse

2017-01-01

2017-12-31

Implementera Stockholms stads nya personalpolicy

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

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

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

Startdatum

Slutdatum

Färdigställa en digital arbetsmiljöhandbok och ett årshjul för
arbetsmiljöarbetet

2017-01-01

2017-12-31

I syfte att minska sjukfrånvaron implementera
Kungsholmsmodellen inom förvaltningarnas alla avdelningar

2017-01-01

2017-12-31

Implementera förvaltningens årshjul för arbetsmiljöarbetet

2017-05-19

2017-12-31

Insatser i syfte att utveckla ledarskapet

2017-01-01

2017-12-31

Utbildning av förvaltningens alla chefer i kompetensbaserad
rekrytering

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Arbetet fortsätter under 2018.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningens verksamheter har arbetat för att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Baserat på
indikatorernas utfall är bedömningen är att kommunfullmäktiges mål delvis uppfylls.
Målet är att nämndens verksamheter är fria från diskriminering. Målet för samtliga indikatorer
har varit att 100 procent av alla brukare, äldre och föräldrar till barn på förskolan inte
upplever sig diskriminerade. Det resultatet uppnås inte. Inom förskolan ligger resultatet på
samma nivå som tidigare år. Resultatet för brukarundersökningarna inom socialpsykiatrin och
omsorgen för personer med funktionsnedsättning har försämrats sedan tidigare mätning. Inom
äldreomsorgen har resultatet förbättras och det är ingen äldre som aktivt uppgett att de är
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diskriminerade.
Nämndens verksamheter har på olika sätt arbetat för att leva upp till de mänskliga
rättigheterna. Samtliga förskolor utför ett aktivt likabehandlingsarbete. Plan mot kränkande
behandling uppdateras kontinuerligt. Ett gemensamt underlag för att arbeta med lika
behandling kommer att tas fram i början av 2018. Under hösten genomfördes en föreläsning i
normkritiskt tänkande för samtlig förskolepersonal.
Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning visar resultatet att 25 procent svarat att
de upplever sig diskriminerade eller har valt att inte svara på frågan. En handlingsplan har
skapats utifrån brukarundersökningen för att bland annat säkerställa att alla bemöts med
respekt.
Under 2018 ska chefer och medarbetare erbjudas grundläggande kunskaper i
diskrimineringslagstiftningen och de sju diskrimineringsgrunderna.
Under året har förvaltningens fritidsgård tagit fram en lokal handlingsplan utifrån Stockholms
stads program för lika möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck
2018-2022. Arbetet med att höja kompetensen inom hbtq och normkritik fortsätter genom att
använda stadens utbildning för hbtq-diplomering.

Ungas organisering

Fältassistenterna har genomgått utbildning i ROS (respekt och självrespekt). Under året har
lektioner hållits för klasser i årskurs 6. Samverkan med Östermalms fältassistenter har inletts
kring insatsen Frisk och fri, som syftar till att stärka skolelevers självkänsla och motverka
skeva ideal. Under året har medarbetare i förvaltningen genomgått en utbildning om jämställt
arbete på fritidsgårdar. Ett resultat av detta är att samtalsgrupper startats med syfte att minska
de negativa effekterna av stereotypa könsroller och machokulturen.
Tillsammans med ungdomar som är aktuella på enheten för ensamkommande barn har
ungdomsrådet anordnat biokvällar med syfte att etablerade ungdomar ska träffa nyanlända
ungdomar för integration och socialt utbyte.

Sverigefinska minoritetsfrågor

Förvaltningen har tilldelats statsbidrag för arbete med sverigefinska minoritetsfrågor. Arbete
för att stärka och främja bevarandet av det nationella minoritetsspråket finska bedrivs
gemensamt i innerstaden. Finska barnböcker har inhandlats till förskolan. Finsktalande
seniorer har erbjudits en mötesplats med möjlighet till samvaro och bland annat en kurs på
finska om hur man använder surfplattor. Annonser med information om
minoritetslagstiftningen och aktiviteter har införts i lokaltidningar vid två tillfällen under året.
Lokalt på Kungsholmen finns information i månadsannonsen och i förvaltningens reception.

Jämställdhetsanalys

Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning var andelen kvinnor som inte
upplevde sig vara diskriminerade 74 procent medan andelen män var 76 procent. Inom
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socialpsykiatrin var andelen kvinnor som inte upplevde sig vara diskriminerade 88 procent
medan andelen män var 94 procent. En skillnad på 2-6 procent, där kvinnor upplever sig vara
diskriminerade i högre utsträckning än män. Den procentuella skillnaden är liten men av
betydelse för förvaltningens fortsatta arbete med att öka kunskap om diskriminering och att
bidra till jämställda verksamheter.
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

97 %

95 %

100 %

Öka

2017

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

75 %

93 %

100 %

Öka

2017

Andel brukare inom
socialpsykiatrin som inte
upplever diskriminering

91 %

92 %

100 %

Öka

2017

Andel brukare som inte
upplever diskriminering
inom förskolan och
familjedaghem

98 %

98 %

100 %

Öka

2017

Indikatorerna ovan kommenteras under verksamhetsmålet. Utfall för kön går ej att lägga in i ovanstående indikatorer.
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

Analys
Arbetet med att öka kunskapen om diskriminering kommer att fortsätta under 2018.
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Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

De beslut och insatser som nämnden ansvarar för utgår ifrån individens lika rättigheter och
möjligheter. Ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt genomsyrar verksamheterna.
Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är fria från diskriminering.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningens verksamheter har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Vid
beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn beaktas vad som är
bäst för det enskilda barnet. I samband med utredningar om ekonomiskt bistånd där det finns
barn i hushållet görs regelmässigt en konsekvensanalys av barnets situation.
Utredningar som gäller barn genomförs med utredningsmetoderna BBIC (barns behov i
centrum) och DUR (dokumentation, utvärdering, resultat). Metoderna stärker
barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. En aktgranskning med fokus på
barnperspektivet har genomförts under året på flera enheter. Resultatet visar att barnen
kommer till tals i utredningar i den mån det är möjligt utifrån ålder och funktionsförmåga.
Inför kommande år ligger fokus på att säkerställa att barnperspektivet synliggörs även i
utredningar som rör vuxna.
Förvaltningen har i sitt arbete med barn- och ungdomarutredningar utvecklat metoder och
arbetssätt för att få barn och unga att känna sig delaktiga i kontakten med socialtjänsten.
Förskolans styrdokument skollag, läroplan och stadens förskoleprogram genomsyras av
barnkonventionens olika artiklar. Det gör att pedagogerna förhåller sig till barnkonventionen i
den dagliga förskoleverksamheten. Stadens självskattningsverktyg, WKI, tar upp frågor om
barnkonventionen kopplad till den pedagogiska praktiken. Därigenom involveras och
engageras medarbetarna i dessa frågor. Under våren deltog ett antal medarbetare i Stockholms
stads barnombudsmans föreläsning om barnkonventionen på Förskolesummit 2017.
Under året har förvaltningen varit representerad i den stadsövergripande styrgruppen för
projektet Digitalt kommunikationsstöd. Gruppen arbetar med att ta fram ett
kommunikationsstöd som ska öka möjligheten för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning att delta och göra sin röst hörd i utredningar och vid uppföljning av
insatser. Arbetet kommer att fortsätta under 2018.
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Förvaltningen har arbetat aktivt för ett tydligt barn- och jämställdhetsperspektiv i park och
stadsmiljö. Ett sätt har varit att efterfråga barnkonsekvensanalyser vid upphandlingar samt att
arbeta för rymliga och ändamålsenliga förskolegårdar. Ur ett barn- och
jämställdhetsperspektiv är det också viktigt att tillgången till park-, lek- och idrottsmiljöer är
god.
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
Kommunfullmäktige beslutade om Program för barns rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 den 11
december 2017. Rutiner kommer att utarbetas under 2018.
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
Kommunfullmäktige beslutade om Program för barns rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 den 11
december 2017. Rutiner kommer att utarbetas under 2018.

Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid genomförande av insatser. I planeringen
av parker och lek- och idrottsmiljöer finns ett barnperspektiv.
Indikator
Andel barn och unga som
kommer till tals i
utredningar

Periodens
utfall
100 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål
100 %

KF:s
årsmål

Period
2017
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att
systematiskt arbete mot våld i nära relationer.
Förekomst av våld i nära relationer uppmärksammas inom samtliga verksamheter. Inom
förvaltningen finns en verksamhetsövergripande arbetsgrupp samt särskilda resurspersoner
med fokus på frågor rörande relationsvåld.
Under året har 51 vuxna personer haft kontakt med Kungsholmens stadsdelsförvaltning för att
de upplevt våld i nära relation, 48 kvinnor och 3 män, målet var 70 personer. Det är svårt att
veta vad detta beror på, men ett antagande är att mörkertalet är stort och att det finns ett
utvecklingsområde gällande att ställa frågor om våld. Under 2018 ska alla beställarenheter
säkerställa rutiner kring att ställa frågor om våldsutsatthet. Under 2017 har de enheter som
tidigare saknat mål tagit fram enhetsmål som bidrar till att ingen behöver vara rädd för våld.
Under året har 86 medarbetare inom förvaltningen ökat sin kompetens genom
webbutbildningen "mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer".
Fältassistenterna har arbetat med att sprida Stockholms stads program Respekt och
självrespekt (ROS) i skolorna. ROS har en genusförändrande inriktning samt syftar till att
stärka ungdomar i sökandet av identitet och öka medvetenheten kring stereotypa och
begränsande könsroller.
I syfte att öka kunskapen och medvetenheten kring barns signaler då de utsatts för eller
bevittnat våld har några förskolor använt Brottsoffermyndighetens material ”Liten och trygg”.
Resultaten av hur barn bemöts och stöds har varit positiva och under 2018 kommer samtliga
förskolor att använda sig av materialet.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

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

15

15 %

Tas fram
av
nämnde
n

2017

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

%15

15 %

Tas fram
av
nämnde
n

2017

Antal personer som
utsatts för våld i nära

51 st

70 st

tas fram
av

2017

51 st
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

relation som är kända av
socialtjänsten

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

nämnde
n

Analys
Kommenteras under verksamhetsmålet.

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

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

Startdatum

Slutdatum

Implementera lokala rutiner i arbetet mot våld i nära relationer

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-05-19

2017-12-31

Kvinnofridssamordnare samarbetar med polisen

2017-05-19

2017-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. De flesta av indikatorerna
bygger på brukarundersökningar och visar endast på en del av resultatet av nämnden arbete.
Merparten av planerade aktiviteter för året är genomförda. En sammantagen bedömning är att
målet uppnås och att förvaltningen bidrar till att Stockholm är en tillgänglig stad för alla.

Kungsholmen är en tillgänglig stadsdel

Förvaltningens verksamheter och parkmiljöer är tillgängliga för alla oavsett
funktionsförmåga. Trygghet, tillgänglighet och jämställdhet är viktigt för parkbesökarna och
har beaktats i varje parkupprustning. I arbetet med den nya parkplanen för Kungsholmen
genomfördes en tillgänglighetsinventering. Större och mindre åtgärder för att öka
tillgängligheten i parkerna identifierades.
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Stadsdelsområdets parker har på olika sätt förbättrats och tillgänglighetanpassats.
Upprustningen av Spårvägsparken i Fredhäll inleddes i maj. Parken återinvigs våren 2018.

Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i samhället

Av kommunfullmäktiges nio indikatorer som bygger på brukarundersökningar uppfylls fyra i
sin helhet och fem delvis. En sammantagen analys visar att det finns ett behov av att utveckla
kvaliteten inom verksamheterna, särskilt gällande delaktighet och bemötande. Arbetet
gällande detta påbörjades under 2017 och kommer att fortgå under 2018.
En större omorganisation har genomförts av utförarverksamheterna för personer med
funktionsnedsättning. En gemensam lednings- och informationsstruktur är under uppbyggnad
för att säkra kvaliteten i verksamheten.
Flera projekt har genomförts i syfte att utveckla verksamheterna. Enheten för daglig
verksamhet har deltagit i ett pilotprojekt om kollegial observation, en metod för
kvalitetsutveckling. Under året har ett projekt för ökad delaktighet, Dator i vardagen,
genomförts på socialpsykiatrins tre stödboenden. Inom socialpsykiatrin har särskilda
brukarstödjare och boendestödjare arbetat för att öka svarsfrekvensen i
brukarundersökningen, arbetet kommer att fortgå under 2018 då svarsfrekvensen fortfarande
är låg.
En av brukarna har gått från sysselsättning på daglig verksamhet till lönebidragsanställning.
Årsmålet var att två personer skulle gå vidare till någon form av sysselsättning på
arbetsmarknaden.

Jämställdhetsanalys

Beställarenheten för personer med funktionsnedsättning har undersökt ansökningarna om
sommarkollo för barn och unga med funktionsnedsättningar ur ett jämställdhetsperspektiv.
Undersökningen visade att en större andel pojkar än flickor ansöker om sommarkollo. För att
motivera fler flickor att söka om kollo bifogades ett informationsblad till alla flickor när
ansökningsblanketter om sport- och påsklovskollo skickades ut. I informationsbladet
uppmanades även alla flickor att återkomma med information om det fanns några särskilda
orsaker som bidrog till att de inte ville åka på kollo. Inga synpunkter inkom. Trots detta
kvarstod könsskillnaderna gällande ansökningar av sport- och påsklovskollo.
Det framkommer skillnader mellan könen i resultaten på nästan alla indikatorer. Analys av
detta fortsätter under 2018. Det som är generellt är att underlaget från
brukarundersökningarna är litet. Det är få som svarat vilket innebär svårigheter att analysera
orsak. Arbetet med att öka deltagandet i brukarundersökningarna är fortsatt viktigt.
Indikator
Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att de blir väl
bemötta av stadens
personal (stöd och service
till personer med

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

87 %

86 %

88 %

89 %

89 %

89 %

2017
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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 kan
påverka insatsens
utformning (stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning)

78 %

76 %

82 %

79 %

83 %

77 %

2017

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

77 %

77 %

75 %

75 %

60 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

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

84 %

80 %

89 %

79 %

80 %

79 %

2017

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

81 %

84 %

73 %

90 %

85 %

tas fram
av
nämnde
n

2017

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

92 %

91 %

94 %

97 %

91 %

91 %

2017

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

83 %

96 %

89 %

95 %

90 %

87%

2017

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

91 %

92 %

90 %

90 %

2017

90 %

90 %

87 %

2017

Indikator
funktionsnedsättning)

Analys
Ingen könsuppdelad statistik finns att tillgå.
Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn
(Stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning)

85 %

88 %

79 %

Indikatorerna kommenteras under verksamhetsmålet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

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

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

Startdatum

Slutdatum

Arrangera träff om tillgängligheten i stadsdelsområdet med berörda
aktörer.

2017-01-01

2017-12-31

Förbättra gångvägar i Rålambshovsparken genom att göra
jämnare underlag

2017-01-01

2017-12-31

Genomföra tillgänglighetsinventeringar

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys
Träffen har flyttats fram till 2018.

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

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

Startdatum

Slutdatum

Arbeta för att öka brukarnas delaktighet i stadens
brukarundersökning

2017-01-01

2017-12-31

Uppdatera information på Hitta och Jämför service

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.
Medborgardialog

Under 2017 har förvaltningen fortsatt utöka kanalerna för medborgardialog genom sociala
medier. Förvaltningens Facebooksida har över 400 följare. Om enheternas egna Facebooksidor räknas in är följarna betydligt fler.
Förvaltningen har fortsatt att informera om hur medborgarna kan vara med och utveckla
stadsdelsområdet genom att lämna medborgarförslag. Vid evenemang som till exempel
nationaldagen och Kungsholmstorgs dag har det funnits möjlighet för invånare att lämna
medborgarförslag direkt på plats. Det är också möjligt för medborgarna att lämna
medborgarförslag direkt på Facebook genom en länk till Insyn.
Antalet medborgarförslag är fortsatt högt. Likt tidigare år rör en stor majoritet av förslagen
utemiljön. Nio av dessa har under året bejakats av stadsdelsnämnden. Majoriteten av de
medborgarförslag som överlämnades till annan förvaltning innehöll idéer om förändringar i
gatumiljö. Stadsdelsnämndens råd; pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och
ungdomsrådet fyller en viktig funktion i att vidga perspektiven i samband med beredning av
olika ärenden.

Äldreomsorg

Resultat visar att kvinnor och män som tar del av nämndens verksamheter upplever ett gott
bemötande. Inom äldreomsorgen upplever 95 procent att de får ett bra bemötande. Under
2016 och 2017 har utförarna inom äldreomsorgen genomfört satsningar på att informera om
hur äldre och anhöriga kan lämna synpunkter och klagomål. Detta har givit resultat, inom
hemtjänsten upplever 71 procent att de vet vart de vänder sig för att lämna synpunkter och
klagomål, vilket är det högsta resultaten i staden. Resultaten för vård- och omsorgsboende har
även det ökat med 7 procentenheter de senaste två åren. Resultatet visar dock att information
om synpunkts- och klagomålshanteringen inom vård och omsorgsboende behöver vara en
återkommande fråga med anledning av kontinuerlig inflyttning.

Socialtjänstavdelningen

Förvaltningen har tillsammans med kommunpolis genomfört en medborgardialog i
Västermalmsgallerian, med syfte att samla in synpunkter gällande trygghet.
Ungdomsrådet verkar för att ungdomar som bor, går i skola eller känner tillhörighet till
Kungsholmen ska ha möjlighet att påverka och framföra sina åsikter. Rådet har haft tio
mötestillfällen under 2017, och har därutöver deltagit vid nationaldagsfirandet samt på
Kungsholmstorgs dag. Fältassistenterna har under året rekryterat flera nya medlemmar till
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ungdomsrådet samt bildat Gårdsrådet på fritidsgården Kuggen. Gårdsrådet ska tillvarata barns
synpunkter på fritidsverksamheter på Kungsholmen.

Anhörigstöd

Anhöriga över 18 år ska erbjudas vägledning, råd och stöd. Under året har anhöriga till
närstående ifrån olika målgrupper erbjudits bland annat gruppsamtal, föreläsningar och
återhämtning i form av till exempel yoga och mindfulness. Anhörigombud erbjuds
nätverksträffar för utbyte av erfarenheter och kunskapspåfyllning.

Förskola

Totalt sett har Kungsholmens förskolor höga resultat i förskoleundersökningen vad gäller
barns inflytande. Samtidigt varierar kunskapen bland pedagogerna att få barnen delaktiga vid
till exempel olika valsituationer. Genom diskussion och reflektion gör pedagogerna varandra
medvetna om förhållningssätt och hur lärprocesser görs synliga.

Parkmiljö

En tillfällig paviljong ställdes ut i Rålambshovsparken under augusti till oktober i samband
med utställningen av parkplanen för att öppna upp för samtal kring parken i den växande
staden. Flera parkvandringar genomfördes och en särskild vandring för barn med fokus på
ekosystemtjänster genomfördes.
Förvaltningen har under året informerat om möjlighet till stadsodling och möjlighet till
brukaravtal för en del av parkmark i bland annat månadsannonser i lokaltidningen samt
informationsfoldrar. I syfte att skapa odlingsföreningar på Kungsholmen anordnade
förvaltningen en informationsträff kring stadsodling i början på våren, och i samband med
detta skapades en odlarförening i Sankt Göransparken och en på Kungsklippan.

Lokala utvecklingsprogram

Ett IT-projekt har genomförts tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i syfte att öka
kunskapen hos de äldre med intresse för datorer och att ge nyanlända ungdomar möjlighet att
öva på svenska och lära sig mer om den svenska kulturen. Utbytet av feriearbetare mellan
Kungsholmens och Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltningar har fortsatt. Ett utökat samarbete
mellan stadsdelsförvaltningarna var planerat men har skjutits upp till 2018.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

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

36 %

38 %

32 %

38 %

Fastställ
s 2017

2017

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

21 %

21 %

21 %

22 %

Fastställ
s 2017

2017

Indikator

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period
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Indikator
Andel stockholmare som
är aktiva inom
civilsamhällets
organisationer

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

23 %

24 %

22 %

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål
23 %

KF:s
årsmål

Period

Fastställ
s 2017

2017

Stadsdelsnämnden har inte fastställt några årsmål för 2017, eftersom de resultat som skulle användas som utgångspunkt kom för sent. För
de två första indikatorerna har utfallet jämförts med nämndens mål för 2018 för att göra en bedömning. Nämndens resultat är generellt
lägre än stadens snitt. Insatser för förbättringar kommer att krävas under 2018. Den tredje indikatorn finns inte med i budget för 2018. Efter
uppmaning från stadsledningskontoret har förvaltningen som målvärde använt undersökningens utfall för 2017.

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

Medborgare på Kungsholmen utövar inflytande genom att lämna medborgarförslag och delta
vid stadsdelsnämndens sammanträden. Nämndens råd är aktiva. Möjlighet till dialog finns
genom förvaltningens sociala kanaler. Alla som tar del av nämndens verksamheter,
vårdnadshavare och anhöriga har möjlighet till inflytande och bemöts med respekt.
Synpunkter och klagomål besvaras.
Indikator

Periodens
utfall

Andel personer inom
socialpsykiatrin som
upplever att de bemöts
respektfullt av personalen
(boendestöd, stödboende
och sysselsättning)

90 %

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

95 %

Andel äldre som vet vart
de ska vända sig med
synpunkter och klagomål.

65 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

91 %

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

90

2017

90 %

2017

70 %

2017

Indikatorn kommenteras under verksamhetsmålet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2017-12-31

Implementera program för anhörigstöd

2017-01-01

2017-12-31

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

2017-01-01

2017-12-31

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

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

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

93 %

93 %

94 %

91 %

90 %

KF:s
årsmål

Period
2017

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

Vårdnadshavare upplever att de bemöts med respekt av förskolans personal. Vårdnadshavare
känner att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamhet, uppföljning och
utvärdering.
Indikator
Andel vårdnadshavare till
barn i förskolan som
anser att de har möjlighet
till samverkan med
förskolan

Periodens
utfall
82 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål
81

KF:s
årsmål

Period
2017

Analys
Könsuppdelad statistik har inte varit möjlig att få fram.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
Uppfylls helt
Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Nämndens upphandlingar
och inköp utvecklar staden i hållbar riktning. Nämnden deltar i en mängd centrala och
gemensamma upphandlingar som genomförs av serviceförvaltningen.
Verksamhetsavdelningarna genomför lokalt ett fåtal mindre upphandlingar.
De upphandlingar förvaltningen genomfört på egen hand eller tillsammans med andra
stadsdelsförvaltningar följs upp på olika sätt. En städupphandling följs upp tillsammans i en
gemensam grupp med den handfull stadsdelsförvaltningar som deltagit. En matupphandling
följs upp genom ett matråd, klagomålshantering samt regelbundna möten med leverantören.
Entreprenaden för skötsel av stadsdelsområdets parker följs upp i månadsvisa så kallade
byggmöten. I dessa och andra upphandlingar regleras sättet att följa upp i avtalet.

Parkmiljö

En utredning kring möjligheten att ha egen regi för parkskötseln har genomförts under året.
Nämnden godkände förvaltningens redovisning av utredningen under hösten och gav
förvaltningen i uppdrag att vidare utreda egenregi av en del av parkskötseln, som omfattar
landskapsvård samt mindre, löpande, underhålls- och skötselåtgärder, och återkomma till
nämnden med ett beslutsunderlag för denna verksamhet.
Det digitala förnyelseprojektet Effektivare uppföljning av parkskötselentreprenaden som
initierats av Parkmiljöavdelningen blev prioriterat av stadens digitala råd 2017. Projektet
omfattar stadsdelsförvaltningar och trafikkontoret. Projektet har beviljats medel om 3 mnkr
och arbetet ska genomföras under 2018.

Indikator

Periodens
utfall

Andel elektroniska inköp

56 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

54 %

60 %

KF:s
årsmål

Period

Tas fram
av
nämnde
n

VB 2017

Analys
Andelen har ökat under året, men når trots förstärkta informationsinsatser inte målet. Resultatet är högre än genomsnittet för
stadsdelsnämnderna.
Andel upphandlade avtal
där en plan för
systematisk uppföljning
har tagits fram

100 %

100 %

80%

2017
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Nämndmål:
4.8.1 Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Inköp av varor och tjänster följer riktlinjer och görs genom avrop från centralt, gemensamt
eller lokalt genomförda upphandlingar.
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Uppföljning av ekonomi
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Resultatet före fond visar ett överskott om 0,5 mnkr. Resultatenheternas fonder minskar under
året från 22,4 mnkr till 22,3 mnkr vilket ökar nämndens resultat till 0,6 mnkr efter fond.
Kostnader och intäkter följer i stort sett budget. Den största avvikelsen på kostnads- och
intäktssidan jämfört med budget finns inom individ- och familjeomsorgen till följd av ökade
intäkter från Migrationsverket samt ökade löne- och placeringskostnader.

Investeringsbudgeten visar totalt på ett överskott om 1,6 mnkr. Inom Inventarier och maskiner
redovisas ett underskott om 1,3 mnkr främst till följd av satsningar på nya förskolelokaler.
Inom stadsmiljöverksamhet redovisas ett överskott om 2,9 mnkr på grund av förseningar i
investeringsprojekt. 0,5 mnkr begärs ombudgeterade i detta ärende.
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Prognoser under året

Prognoserna under året har varit relativt stabila. Minskningen på intäktssidan under året beror
på färre personer inom enheten för ensamkommande flyktingbarn. Den huvudsakliga orsaken
till minskningen av överskottet på 9,0 mnkr i tertialrapport 1 till bokslutet beror på ökade
kostnader inom vård- och omsorgsboende samt ökade placeringar inom familjeomsorgen.
Nämnd och förvaltningsadministration

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 1,2 mnkr till följd av vakanser.
Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 7,7 mnkr.
Från och med juli 2017 har schablonersättningarna från migrationsverket sänkts med cirka 30
procent. I och med sänkningen av ersättningen har förvaltningen lyckats förhandla ned
kostnaderna för flertalet placeringar. Migrationsverket betalade, i slutet av året, ut stora delar
av retroaktiva ersättningar för år 2016-2017. Detta var mer än prognostiserat, vilket förbättrar
enhetens ekonomi. Enheten för ensamkommande barn uppvisar dock underskott för
handläggningskostnaderna eftersom det inte har kommit några nya ensamkommande under
året som har genererat handläggningsschablon. Totalt sett redovisar enheten för
ensamkommande ett underskott om 1,4 mnkr.
Familjeenheten visar ett större underskott som beror på ett antal kostsamma placeringar, både
för barn, unga samt en mamma-barnplacering. Enheten har haft en långvarig och kostsam
placering hos Statens institutions styrelse (SIS). Jourhemsplaceringar har blivit längre än
beräknat och detta beror på att enheten har haft en stor personalomsättning på både lednings-
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och medarbetarenivå vilket påverkat möjligheten att utveckla insatser till barn och unga på
hemmaplan. Enheten har under året arbetat med ett flertal unga med
normbrytandebeteenden/missbruksproblem som har lett till placeringar samt extern
öppenvårdsbehandling. Ytterligare en förklaring till verksamhetsområdets underskott är att
personalkostnaderna har ökat bland annat på grund av inhyrd personal.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 4,7 mnkr. Underskottet beror på
extrasatsningar om 2,0 mnkr till att färdigställa och föra dialog kring ny parkplan för
Kungsholmen samt att utföra trygghetshöjande åtgärder i parkerna och åtgärder för att öka
parkernas hållbarhet.
Underskottet beror vidare på att nämnden har haft extrakostnader om 2,7 mnkr som
uppkommit under året för städning efter utsatta EU-migranter som sover i våra parker.
Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 1,4 mnkr. Resultatenheterna visar inga
fondförändringar. Avvikelsen beror på att planerade lokalanpassningar och underhåll inte
belastat driftsbudgeten, utan har tagits upp som investering. Två av nämndens
förskoleområden visar underskott och handlingsplaner har därför tagits fram.
Antalet barn på Kungsholmen fortsätter minska varvid lokalanpassningar ständigt görs för att
följa verksamheternas behov.
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Äldreomsorg

Verksamhetsområdet visar ett överskott om 8,0 mnkr efter fondöverföringar. Överskottet
beror på att beställarenheten har ett minskat antal personer med hemtjänst, dagverksamhet och
vård- och omsorgsboende jämfört med budget. Det prognostiserade överskottet har minskat
under andra halvåret då behovet av vård- och omsorgsboende ökat. Se prestationsbilaga.
Kungsholmens hemtjänst redovisar ett underskott om 2,1 mkr, dock har underskottet minskat
under året efter vidtagna åtgärder. En genomlysning av verksamhetens planering och
schemaläggning har genomförts. Enheten har en åtgärdsplan som regelbundet följs upp.
Serafens vård- och omsorgsboende redovisar ett underskott om 1,8 mnkr. Enhetens underskott
beror på låg beläggning under första halvåret samt ökade kostnader för inhyrd
sjuksköterskepersonal. Enheten arbetar med en åtgärdsplan för att nå en budget i balans.
Underskotten inom Serafen och den kommunala hemtjänsten vägs upp av ett överskott inom
servicehusen.
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Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 0,3 mnkr efter fondöverföringar.
Underskottet beror främst på ökade personalkostnader samt vakanta platser på gruppbostäder.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 2,1 mnkr. Avvikelsen beror på minskat antal
barn på kollo, minskade kostnader för demokratisatsningar samt några vakanta tjänster.
Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 0,4 mnkr till följd av minskade kostnader för
aspiranter i stockholmsjobb. I verksamhetsplanen planerades för 250 feriearbetande
ungdomar. Under året har nämnden tillskjutits ytterligare medel varför planeringsnivån
ökades till 262 personer. Under sommaren har 3 personer avbrutits sin anställning.
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Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 0,3 mnkr. Kostnader för utbetalning av
försörjningsstöd visar på ett underskott om 1,5 mnkr, medan personalkostnaderna redovisar
ett överskott om 0,2 mnkr. Vidare har nämnden erhållit ca 1,2 mnkr från Migrationsverket för
generalschabloner vilket inte var budgeterat. Antalet bidragshushåll har fortsatt minska under
året, men ej kommit ned till den budgeterade nivån.

Resultatenheter
Resultatenheterna hade en ingående fond på 22,4 mnkr från år 2016. Totalt sett redovisar
resultatenheterna ett underskott om 0,1 mnkr för året. Utgående fond för resultatenheterna blir
således 22,3 mnkr. Resultatenheternas dispositioner redovisas i blankettbilaga.

Investeringar
Parkmiljö

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

Budget 2017

Utfall 2017

Spårvägsparken

7,7

5,7

Spårvägsparken Reinvestering

0,4

0,4

Rålambshovsparken

1,6

0,9

Rålambshovsparken reinvestering

1

0,6

Norr Mälarstrand reinvestering

2

1,9

Kungsholms strand

1,2

1,1

Stadshagen

0,5

0,5

Fredhäll

0,5

0,6

Hornsbergs strand

0,5

0

Kungsholms hamnplan

0,7

0,6

Småparker

1,5

2,1

Klimatinvesteringar skräpkorgar

1

1

Klimatinvesteringar Norr Mälarstrand

3

3

Klimatinvestering Rålambshovsparken

0,8

0,7

Totalt

22

19,1

Grönkompensation
Rålambshovsparken

0,45

0,45

Överfört från 2016

Överskott i investeringsmedel ligger mestadels i projekt Spårvägsparken samt
Rålambshovsparken men även i Hornsbergs strand. För Spårvägsparken beror överskottet dels
på försenade leveranser av material, brist på arbetskraft hos entreprenören men också att
projektet beräknas bli billigare än tidigare kalkylerat. För Rålambshovsparken är orsaken till
överskottet försening hos entreprenören på grund av brist på arbetskraft. För Hornsbergs
strand var planerade åtgärder inte möjliga att utföra under året på grund av att en utredning
behövde utföras först för att kunna optimera åtgärderna.
Inventarier och maskiner

Under övriga verksamheter som inte är stadsmiljö har nämnden haft investeringar om 8,1
mnkr. Främst är det inventarier till följd av större renoveringar i gamla förskolelokaler, en ny
förskola har öppnats samt att förvaltningen fått nya administrativa lokaler.

Ombudgeteringar
Parkmiljö

Nämnden ansöker om ombudgetering om 0,6 mnkr för åtgärder längs Hornsbergs strand för
att installera konstbevattning i planteringarna där. Åtgärderna är viktiga att genomföra för att
planteringarna ska kunna vara långsiktigt hållbara och generera så låga driftkostnader som
möjligt. Åtgärderna genomfördes inte under 2017 på grund av att en utredning behövde
utföras först, i syfte att optimera åtgärderna.
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Medel för lokaländamål
Nämnden söker inga medel för lokaländamål.

Analys av balansräkning

Endast större avvikelser kommenteras.
Tillgångar
De totala tillgångarna har i jämförelse med föregående år minskat med 110 mnkr.
Anläggningstillgångar har ökat med 14,5 mnkr. Ökningen beror främst på fler pågående
investeringsprojekt inom stadsmiljö. Omsättningstillgångarna har minskat totalt med 124,5
mnkr, detta beror främst på att Migrationsverket i december 2017 har betalat ut pengar för de
återsökningar som gjorts avseende ensamkommande barn för perioden kvartal 1 2016 till
kvartal 2 2017.
Skulder
Kortfristiga skulder har ökat med 8,1 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen beror främst
på ökade vårdkostnader inom verksamhetsområdet äldreomsorg och funktionsnedsättning.
Enligt förvaltningens balansräkning visar eget kapital endast skillnaden mellan tillgångar och
skulder.
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Övrigt

Synpunkter och klagomål
Verksamheter i egen regi

Antal diarieförda synpunkter och klagomål uppgår 2017 till 148 ärenden. Synpunkter och
klagomål återkopplas alltid till den enskilde. De tas också upp på arbetsplatsträffar eller i
olika typer av kvalitetsforum i syfte att utveckla och säkerställa en god kvalitet.
Verksamheter på entreprenad

Från vård- och omsorgsboende på entreprenad; S.t Erik, Solbacken och Alströmerhemmet har
64 synpunkter och klagomål inrapporterats under 2017.
Inom socialtjänstavdelningen drivs två verksamheter på entreprenad, Kungsholmen och
Kristinebergs gruppbostäder. Gruppbostäderna har tagit emot fyra synpunkter och klagomål
de senaste tolv månaderna.
Parkmiljö

Under 2017 har det kommit in 897 ärenden gällande parkmiljö (2016 kom det in 804 ärenden)
i synpunktsportalen, enligt följande:
Kategori

Antal 2017 (Antal 2016)

Fråga

275 (246)

Klagomål

254 (241)

Felanmälan

273 (227)

Beröm

17 (21)

Idé

78 (69)

Total

897 (804)

Samtliga ärenden har handlagts och avslutats. Flest synpunkter under perioden har berört
kategorierna lekredskap i park, skräp och boplatser.
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