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Inledning
Styrning och uppföljning

Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för stadens nämnder.
Verksamhetsplanen för Kungsholmens stadsdelsnämnd anger inriktningen för förvaltningens
verksamhet under 2019 utifrån de tre inriktningsmålen:




En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
En hållbart växande och dynamisk stad med hög tillväxt
En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Inom varje inriktningsmål har fullmäktige formulerat mål för verksamhetsområden och
nämnden utarbetar mål som stödjer och konkretiserar dessa mål. Det förväntade resultatet
tydliggör vilka resultat nämnden eftersträvar att nå det kommande verksamhetsåret.
Beskrivning anger ett förtydligande av de arbetssätt som ska leda till att målen uppnås.
Nämnden fastställer egna indikatorer för att följa upp och styra mot nämndens mål.
Aktiviteter är en riktad insats under året som ska bidra till måluppfyllelsen. Underlag till
måluppfyllelse är nämndens egna indikatorer, kommunfullmäktiges indikatorer,
brukarundersökningar och övriga uppföljningar, samt resultatet av de aktiviteter som
genomförts. För de indikatorer som bygger på svar från Stockholmsenkäten sätts inget årsmål
för 2019 då enkäten genomförs jämna år.
Samtliga enheter konkretiserar nämndens mål genom egna mål i enhetens verksamhetsplan.
Det ska inom alla enheter finnas metoder och systematik för att löpande kunna följa upp mål,
förväntat resultat och arbetssätt vilka beskrivs mer under avsnittet systematiskt
kvalitetsarbete.
Kungsholmens stadsdelsområde

Kungsholmen är en unik stadsmiljö som kombinerar storstadens möjligheter med närhet till
grönområden och till Mälarens stränder. Stadsdelsområdet består av stadsdelarna
Kungsholmen, Stadshagen, Kristineberg, Fredhäll, Marieberg, Lilla Essingen och Stora
Essingen.
Invånarna i stadsdelsområdet skattar själv sin hälsa som god och har en hög medellivslängd.
Sysselsättningsnivån är hög och andelen bidragstagare är låg. Valdeltagandet är högt. (Källa
Skillnadernas Stockholm).
Befolkningsprognos 2018 och 2022
Den snabba befolkningsökningen från decenniets första halva avtar men totalt ökar
befolkningen på Kungsholmen och uppgår till över 70 000 invånare.
Område

År

0 år

1-5

6-15

16-19

20-34

35-64

65-79

80-89

90-

Totalt

Kungsholmen

2018

1005

3718

4862

1605

19820

27995

8782

2018

674

70478

2022

1038

3323

5201

1821

18704

28238

9436

2487

631

70879

Swecos befolkningsprognos 2018
Under de senaste åren har antalet barn i åldern 1-5 år minskat inom Kungsholmens
stadsdelsområde. Årets befolkningsprognos visar på en större förändring där barnantalet
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sjunker med cirka 400 barn under perioden 2018 – 2022. Befolkningen över 65 år ökar med
undantag för åldersgruppen över 90 år.
Nämndens ansvar

Stadsdelsnämnderna ansvarar för kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och
service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri,
kultur och fritid för barn och unga, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder samt lokal
demokrati. Stadsdelsnämnderna ansvarar också för parkmiljöarbete samt
konsumentvägledning.
De förtroendevalda i stadsdelsnämnden är utsedda av kommunfullmäktige och
mandatfördelningen speglar kommunfullmäktiges sammansättning. Stadsdelsnämnden har tre
råd; pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och ungdomsrådet.
Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för stadsdelsnämnden för 2019 om
1 189,4 mnkr. Nämndens verksamheter anpassas kontinuerligt efter behov och efterfrågan.
Ansvariga chefer säkerställer att verksamheterna når uppställda mål och att det bedrivs ett
systematiskt kvalitetsarbete. Ett tillgängligt och öppet ledarskap på alla nivåer gynnar
kvalitetsutveckling och innovationer. Medarbetarna ges inflytande och stort eget ansvar
genom att medarbetarskapet tydliggörs och stimuleras. Insatser för minskad sjukfrånvaro ska
genomföras. Arbetsmiljön ska präglas av ett inkluderande synsätt och diskriminering
motverkas aktivt.
Nämndens verksamheter ska motverka diskriminering och samtliga invånare ska bemötas
med respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Samverkan och dialog

Nämnden strävar efter att ha effektiva verksamheter. Detta sker bland annat genom
samverkan med andra stadsdelsnämnder genom att gemensamt tillhandahålla
kommunövergripande verksamheter som är tillgängliga för invånarna i samtliga
stadsdelsnämnder. Nämnden samverkar med Norrmalm och Östermalm kring
ensamkommande barn, samhällsvägledning för nyanlända, försörjningsstöd,
ungdomsmottagningen, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning och tillsyn av
alkohol- och tobaksförsäljning. Inom förskoleavdelningen finns två kommunövergripande
verksamheter. Stockholms habiliteringsenheter som erbjuder intensivträning för förskolebarn
med motorisk funktionsnedsättning samt fortbildning för stadens förskolepersonal och Havet,
förskola för döva barn och barn med hörselnedsättning.
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden är gemensam för Kungsholmens, Norrmalms och
Östermalms stadsdelsnämnder och organiserad inom Norrmalms stadsdelsförvaltning.
Avdelningen ansvarar för bland annat skötsel, underhåll och investeringar i parker, parkvägar,
grönområden, lekplatser och plaskdammar. Stadsdelsnämnden är remissinstans i
stadsmiljöfrågor och parkmiljöavdelningen deltar i stadsbyggnadskontorets,
exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med stadsutvecklingen. I samverkan med
berörda förvaltningar utvecklas dialogen med medborgare och företrädare för olika
organisationer och grupper när det gäller utveckling av parker, naturområden och övrig
stadsmiljöverksamhet. Parkmiljöavdelningen är en länk från invånare och företagare till
stadens fackförvaltningar och förtroendevalda i samhällsplaneringsfrågor.
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Stockholm ska upplevas som en trygg och säker stad och stadsdelsnämnden samverkar med
andra stadsdelsnämnder, facknämnder och bolagsstyrelser gällande förebyggande
systematiskt säkerhetsarbete och trygghetsskapande åtgärder. Trygghetshöjande insatser
genomförs även i samverkan med medborgare, polis och andra aktörer i civilsamhället. I
samverkan med Norrmalms, Östermalms och Södermalms stadsdelsförvaltningar drivs
Relationsvåldscenter innerstaden (RVCI) som är förvaltningens öppenvårdsenhet för
våldsutsatta och våldsutövare.
I remissvar och deltagande i arbetsgrupper bevakar och verkar förvaltningen för att
invånarnas behov av specialbostäder, förskolor, äldreboenden och offentliga platser inom
Kungsholmens stadsdelsområde tillgodoses. En stadsgemensam äldreboendeplan och en
boendeplan för personer med funktionsnedsättning kommer att tas fram under första kvartalet
2019.
För att bidra till en social hållbarhet sker samverkan med flertalet externa aktörer som
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen-rehab, Jobbtorg Resurs och landstinget inom
Samordningsförbundet Stockholms stad.
Sammanfattning av nämndens planerade verksamhet för 2019

Under 2019 ska kärnverksamheterna fortsätta att utvecklas för att ge bästa möjliga kvalitet.
Samverkan som beskrivits ovan ger förutsättningar för kvalitetsutveckling och samverkan
bedrivs även internt inom och mellan nämndens verksamheter. Nedan sammanfattas
nämndens planerade verksamhet avseende förskola, socialtjänst, äldreomsorg och parkmiljö.
Kungsholmens 32 kommunala förskolor är organiserade i fem förskoleområden. Prioriterade
områden under 2019 är fortsatt arbete med likvärdighet av förskolornas kvalitet och
systematiskt kvalitetsarbete utifrån de nationella målen, undervisning i förskolan,
implementering av den reviderade läroplanen samt pedagogernas arbetsmiljö.
Befolkningsprognosen visar att barn i förskoleåldern fortsätter minska under kommande år.
Det kräver en medveten lokalstrategi samt fortsatt anpassning av personalbehovet.
Socialtjänstavdelningens uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor
eller vistas i stadsdelsområdet får den hjälp och det stöd de behöver i socialt utsatta
situationer.
Som en del i det preventiva arbetet för barn och unga erbjuds familjer fria, ickebiståndsbedömda rådgivande samtal. Under 2019 planeras föräldrastödsprogram i samarbete
med förskolan och metoder och rutiner för allvarssamtal inom 48 timmar ska utformas.
All utredning inom ekonomiskt bistånd sker med hög rättssäkerhet utifrån
likabehandlingsprincipen. Mellan januari och augusti 2018 har 39 nyanlända personer
anvisats till stadsdelsnämnden. Under 2019 ska förvaltningen erbjuda samhällsvägledning
under etableringen. Samverkan sker här med Norrmalms och Östermalms
stadsdelsförvaltning.
Inom socialpsykiatrin och funktionshinderområdet fortsätter det kvalitetshöjande och
kvalitetssäkrande arbetet. Metoden Kollegial observation ska införas och användandet av
digitala verktyg och välfärdsteknik ska öka och utvecklas.
Kvaliteten i äldreomsorgen ska öka. Prioriterade områden är bland annat trygghet, att fortsätta
förbättra mat och måltidssituationen samt öka den enskildes upplevelse av meningsfullhet och
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inflytande inom vård- och omsorgsboende. Baltzars träfflokal ska utvecklas till en mötesplats
för social gemenskap i samråd med besökare och andra aktörer. Metoden för uppföljning av
verksamhet och kvalitet ska utvecklas med fokus på återföring av resultat till utförarna.
Stadsdelsområdets parker och grönområden ska vara rena, trygga och trivsamma. Ett
prioriterat område är en satsning för att minska mängden nedskräpande fimpar. Nämnden gör
även en rad större investeringar i stadsdelsnämndsområdets parker. I Rålambshovsparken
genomförs mångfunktionella anpassningar för dagvatten och skyfallshantering.
Konradsbergsparken, Tora Dahls park och Rudbecksparken rustas upp för ökad trivsel och
trygghet.
KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
En modern storstad innebär möjligheter och valfrihet för alla. Den offentliga välfärden ger
förutsättningar för jämlika livsvillkor och trygghet för invånarna i livets alla skeenden.
Stockholm ska vara en trygg stad, fri från diskriminering, där ingen ska behöva vara rädd för
våld eller utsättas för förtryck. Nedan sammanfattas hur nämndens mål bidrar till uppfyllelse
av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet.
Vägen till arbete och svenskkunskaper ska vara kort. Personer som ansöker om ekonomiskt
bistånd på grund av arbetslöshet remitteras alltid till arbetsmarknadsförvaltningen.
Tillgängligheten till och kvaliteten i samhällsvägledningen för nyanlända ska öka.
I förskolan får alla barn möjlighet att utvecklas på lika villkor. De pedagogiska miljöerna
väcker lust att leka, lära och att utforska. Förvaltningen säkerställer att verksamheten når
uppställda mål genom ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån de nationella målen och
implementering av den reviderade läroplanen.
Socialtjänstens insatser är kunskapsbaserade och av hög kvalitet med fokus på effekterna för
de som berörs. Barn och ungdomar i riskzon upptäcks tidigt så att de kan få det stöd de
behöver. Personer med missbruksproblem får stöd och hjälp för att komma ifrån sitt missbruk.
Förvaltningen erbjuder olika former av öppenvård och samverkan med landstinget ska
förstärkas. Personer med funktionsnedsättning ska klara sitt dagliga liv, ha en hållbar
boendesituation och en meningsfull sysselsättning. Kvaliteten ska öka bland annat genom
metoden kollegial observation och användandet av digitala verktyg.
Stadsdelsområdet ska vara tryggt och levande att bo och vistas i. Trygghetshöjande insatser
genomförs i samverkan med medborgare, polis och andra aktörer i civilsamhället. Ett
långsiktigt, våldsförebyggande arbete bedrivs. Arbetet mot våldsbejakande extremism utifrån
den lokala handlingsplanen fortsätter. Det ska vara rent, snyggt och trivsamt i parkerna.
Stockholms befolkning växer och användningen av parkerna ökar vilket kräver en hög
kvalitet på skötsel, underhåll och upprustning av parker.
Äldreomsorgen är trygg och den äldres självbestämmande respekteras. Måltiderna ska
utvecklas för att bidra till en lustfylld måltidsupplevelse. Den enskildes upplevelse av trygghet
ska öka. Aktiviteter och social stimulans bidrar till att bryta ensamhet. Baltzars träfflokal ska
utvecklas till en mötesplats för social gemenskap i samråd med besökare och andra aktörer.
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställs att en kvalitetshöjning nås. Metoden för
uppföljning av verksamhet och kvalitet ska utvecklas med fokus på återföring av resultat till
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utförarna.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och
svenskkunskaper är kort
Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att invånarna i
Kungsholmens stadsdelsområde ska bli självförsörjande. Barns behov beaktas särskilt när
vuxna söker ekonomiskt bistånd. Genom budget- och skuldrådgivarna erbjuds rådgivning i
syfte att förhindra överskuldsättning. Personer som ansöker om ekonomiskt bistånd på grund
av arbetslöshet remitteras alltid till arbetsmarknadsförvaltningen.
Personer med socialmedicinska arbetshinder ökar. Med en stor problemkomplexitet försvåras
möjligheterna att ta del av den reguljära arbetsmarknaden och personer riskerar att bli kvar
som bidragstagare under lång tid. Genom samverkan med andra aktörer som
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen-rehab, arbetsmarknadsförvaltningen och landstinget
inom Samordningsförbundet Stockholms stad, verkar nämnden för att den enskilde får
samordnade rehabiliteringsinsatser som ökar möjligheterna att nå egen försörjning.
Samhällsvägledning för nyanlända

Samhällsvägledning till nyanlända boende i de norra innerstadsdelarna erbjuds genom
projektet Samhällsvägledning city. Projektet är ett samarbete mellan Kungsholmens,
Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder, projektet är organiserat på Norrmalms
stadsdelsförvaltning. Med nyanländ avses personer som är födda utanför EU/ EES och som
haft uppehållstillstånd i högst tre år.
Målsättningen med vägledningen är att nyanlända blir självständiga och etablerar sig
samhället genom arbete, utbildning och ett stadigvarande boende. Samhällsvägledningen ska
komplettera övriga kommunala arbetsmarknads- och etableringsinsatser. Vägledning erbjuds
både individuellt och i grupp. Målgruppen har främst behov av stöd i att leta efter annat
boende och komma vidare mot egen försörjning.
Tillgängligheten till och kvaliteten i samhällsvägledningen ska öka. Det kommer bland annat
att ske genom att inhämta synpunkter från målgruppen och nära samverkan med berörda
nämnder.
Studenter

Beskrivning av samverkan kring studenter och verksamhetsförlagd praktik finns under rubrik
Systematisk kvalitetsarbete.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd

0,8 %

2,8 %

Tertial

Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till
befolkningen

0,4 %

1,6 %

Tertial

Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med
samtliga vuxna invånare

0,25 %

1,1 %

Tertial

Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb

6 st

1 050 st

Tertial
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Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Antal tillhandahållna platser för feriejobb

250 st

9 000 st

Tertial

Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb

20 st

1 050 st

Tertial

Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt
platser för verksamhetsförlagd utbildning

180

Tas fram av
nämnden

Tertial

Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi

300 st

9 000 st

Tertial

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
utveckla arbetet med samhällsvägledning för nyanlända, med särskilt fokus
på att ge kunskaper om bostadssituationen.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden,
utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna stärka samverkan kring
personer med olika funktionsnedsättningar och förbättra målgruppens
möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

2019-01-01

2019-12-31

Nämndmål:
1.1.1 På Kungsholmen är människor självförsörjande och vägen till arbete är
kort
Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser.
All utredning inom ekonomiskt bistånd sker med hög rättssäkerhet utifrån
likabehandlingsprincipen. Genom bland annat barnkonsekvensanalyser beaktas
barnrättsperspektivet. Genom strukturerad samhällsvägledning möjliggörs för nyanlända att
etablera sig i samhället.
Förväntat resultat

Den enskilde klarar sin försörjning och lever ett självständigt liv. Andelen personer på
Kungsholmen som har ekonomiskt bistånd är låg. Andelen barn som lever i familjer som har
ekonomiskt bistånd är fortsatt låg. Personer med socialmedicinska arbetshinder och nyanlända
personer går vidare till egen försörjning efter rehabiliterings- och samhällsvägledande insatser
i förvaltningens verksamheter och i samverkan inom samordningsförbundet Stockholm stad.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel nyanlända kvinnor och män som får ett personligt erbjudande
om samhällsvägledning inom en månad från det att
stadsdelsförvaltningen fått underlag över inflyttande till
stadsdelsområdet

100 %

År

Andel personer med socialmedicinska- och rehabiliteringsskäl som
går till egen eller annan försörjning, efter insats i förvaltningens
verksamhet

25 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män
med erbjudande om samhällsvägledning

2019-01-01

2019-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska, inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända,
utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i bostadsfrågor

2019-01-01

2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att, i samverkan med det lokala
näringslivet och civilsamhället, arbeta för att Kungsholmen ska vara tryggt för alla boende,
besökare och verksamheter. Nämnden erbjuder välskötta, tillgängliga och välkomnande
parker och grönområden för alla i ett tryggt stadsdelsområde.
Trygghetsarbetet

Under 2019 fortsätter samarbetet med polismyndigheten och civilsamhället för att utveckla,
vidta och följa upp insatser för att minska antalet brott och öka tryggheten för boende,
besökare och företagare på Kungsholmen. Förvaltningen fortsätter att utveckla det interna
arbetet med att öka medvetenheten och höja beredskapen inför oväntade händelser.
Förvaltningen fortsätter samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden för att
stärka beredskapen och förmågan att hantera kriser.
En viktig del i att skapa trygghet är samverkan med andra aktörer. Detta görs bland annat
genom förvaltningens trygghets- och säkerhetsråd. I rådet ingår olika kommunala och
landstingskommunala aktörer, lokalpolisen, företagarföreningar och delar av civilsamhället.
Rådet utgör också en plattform för förvaltningens arbete med våldsbejakande extremism samt
krisberedskap.
Nämndens lokala samverkansöverenskommelse med polisen har som övergripande mål en
hög trygghet för alla och en låg brottslighet i stadsdelsområdet. Under 2019 kommer stadens
överenskommelse med polisen att förnyas. Den lokala överenskommelsen kommer att
anpassas efter detta.
En trygghetsinventering ska ge ytterligare kunskap om platser som upplevs otrygga.
Inventeringen hämtar material från trygghetsvandringar tillsammans med polisen,
trafikkontoret och intresserade medborgare. Fakta hämtas också från synpunktsportalen och
från medborgarförslag. Förvaltningen kommer att säkerställa att stadens mobila
ordningsvakter är delaktiga i och arbetar i enlighet med de prioriteringar som görs inom
stadsdelsområdet. Förvaltningen kommer fortsatt analysera inkomna synpunkter i
synpunktsportalen för att identifiera platser i parker och grönområden som upplevs som
otrygga för att sedan genomföra trygghetshöjande insatser.
Arbetet med att förbättra tryggheten i Rudbecksparken fortsätter. Ljusskulpturer placeras ut
för att skapa ökad trivsel och bättre överblick då det är mörkt. I Tora Dahls park planeras
belysningen förnyas och utökas. Vid upprustningen av Norr Mälarstrands sista etapp
förbättras också parkbelysningen.
Våld i nära relationer

Vuxna och äldre som är våldsutsatta får information om sina rättigheter och erbjuds eget stöd
utifrån sina behov och sin livssituation. Våldsutövare motiveras att ta emot insatser.
Socialtjänsten inleder alltid en utredning vid misstanke om att ett barn lever med våld i nära
relation. Barn som utsatts för våld eller har upplevt våld mot närstående erbjuds eget stöd. På
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förskolorna finns rutiner för hur man ska gå tillväga vid misstanke om att barn far illa.
Förvaltningen fortsätter arbetet med våldspreventiva insatser för ungdomar som syftar till att
motverka att våld uppstår, bland annat genom att öka kunskapen om normer.
Under 2019 är fokus att öka kunskapen om våld mot särskilt utsatta grupper exempelvis
personer med funktionsnedsättning, äldre och personer med missbruksproblematik.
Relationsvåldscenter innerstaden är förvaltningens öppenvårdsenhet som drivs i samverkan
med innerstadsstadsdelarna. Centret erbjuder biståndsbedömda och icke-biståndsbedömda
insatser för våldsutsatta och våldsutövare.
Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande för alla

När Stockholms befolkning växer, ökar nyttjandet av stadens offentliga rum. Parkerna blir allt
mer betydelsefulla för rekreation och livskvalitet. Det ökande besökstrycket ställer höga krav
på parkskötsel, underhåll och upprustning när staden förtätas och parkytorna inte växer i
motsvarande grad.
Stadsdelsnämndens parkplan anger strategier och mål för utveckling av parker och gröna
gaturum och är ett styrdokument för de insatser som görs. Samarbetet mellan trafikkontoret
och stadsdelsförvaltningen är viktigt för att utveckla gröna stråk, stärka sambanden mellan
parkerna, minska barriärer och göra nätet av trädplanterade gator mer finmaskigt.
Rent, snyggt och trivsamt i parkerna
Cigarettfimpar är ett vanligt skräp i stadsmiljön. De innehåller giftiga ämnen som är farliga
för miljön och omgivningen. Under året planeras särskilda behållare för fimpar installeras, där
man genom att fimpa också röstar på en fråga. Syftet med dessa behållare är att på ett roligt
sätt uppmuntra invånarna till att fimpa cigaretten rätt.
Genom ökat samarbete från planerare till parkarbetare kan en mer effektiv parkdrift med god
kvalitet skapas. Med ledning av kunskap från pågående satsning på digitala, miljösmarta
skräpkorgar och skräpkorgar med källsortering ska placeringen av dessa ses över och antalet
utökas vid behov.
I vissa parker finns ett behov att förtydliga gällande regler, till exempel koppeltvång och
cykelförbud. Under året ska därför vissa skräpkorgar förses med dekaler som informerar
parkbesökarna om trivselregler i parken, något som många medborgare efterfrågat.
Hållbarhet och slitagetålighet
Parkerna ska skötas och utvecklas så de blir långsiktigt hållbara. Det ökade besökstrycket
ställer krav på att förvaltningen arbetar med slitstarka material som även är miljömässigt
hållbara. Konsekvenserna av den varma sommaren 2018 kommer under året visa sig och
renovering av vissa av parkernas gräsmattor och planteringar kan krävas. Under året ska
konstbevattning med solcellsdriven teknik för att skapa tåligare gräsmattor utredas.
Medborgardialog
Strukturerad medborgardialog ökar invånarnas delaktighet. Medborgardialogen kan vara i
form av parkvandringar, parksamråd på plats inför parkupprustningar, enkäter på webb och på
plats i parker, trygghetsvandringar med olika målgrupper samt genom medborgarförslag.
Funktionerna i parkerna utvecklas kontinuerligt för att möta allmänhetens olika behov och
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önskemål. Samtidigt tas hänsyn till parkernas kulturhistoriska och ekologiska värden.
Tillgänglighet och jämställdhet
Mindre tillgänglighetsanpassningar fortsätter i enlighet med tillgänglighetsinventeringen i
nämndens parkplan. Det kan avse exempelvis nya kontrastmarkeringar i trappor, renoverade
trapp- och ledräcken samt tillägg med vilsoffor med armstöd längs gångstråk.
Tillgänglighetshöjande åtgärder görs också i Konradsbergsparken, vid Smedsuddsbadet och i
parklekarna.
Det påbörjade arbetet med jämställdhetsanalyser i parker fortsätter. Arbetsverktygen från
tidigare jämställdhetsanalyser utvecklas, till exempel med enkäter om hur parkbesökarna
upplever att parkerna möter deras behov.
Större parkinvesteringar
Under året genomförs den sista etappen av upprustningen av Norr Mälarstrand.
Upprustningen bidrar till ökad trygghet och tillgänglighet längs gångstråket. I
Rålambshovsparken genomförs mångfunktionella anpassningar för dagvatten och
skyfallshantering. Förvaltningen kommer under året även rusta upp Konradsbergsparken,
Tora Dahls park och Rudbecksparken för ökad trivsel och trygghet. Utifrån beslutat program
för upprustning av Signalparken kommer under året projektering och upphandling
genomföras. En tillfällig hundrastgård i Kristinebergsparken planeras även att anläggas utefter
ett medborgarförslag.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

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

100 %

Tas fram av
nämnd

År

Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man
bor

81 %

77 %

År

Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning

71 %

71 %

År

Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden

71 %

71 %

År

Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön

92 %

88 %

År

Inom ramen för RSA har 11 åtgärder har identifierats för att undanröja eller förebygga
sårbarheter.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samarbete med bostadsbolagen och
stadsdelsnämnderna utveckla samverkan mot våldbejakande extremism.

2019-01-01

2019-08-31

Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna inventera
behovet och lämplig geografisk placering av nya parklekar.

2019-01-01

2019-12-31

Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda
möjligheterna och de ekonomiska konsekvenserna för fler parklekar med
djur i staden.

2019-01-01

2019-12-31

Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna verka för att
utreda vilka områden som kan läggas till - och utöka redan godkända
områden – som platser där stadens ordningsvakter verkar för att skapa
trygghet för medborgarna.

2019-01-01

2019-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och i
samverkan med polis och fritidsverksamhet inrätta och bidra till lokala
operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola
och socialtjänst.

2019-01-01

2019-12-31

Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda
möjligheterna till utveckling av Stockholms stadsmiljöer genom exempelvis
brukaravtal för skötsel av parklekar eller stadsodling.

2019-01-01

2019-12-31

Nämndmål:
1.2.1 Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert
Beskrivning

Förvaltningens trygghets- och säkerhetsarbete bygger på Stockholms stads trygghets- och
säkerhetsprogram 2018-2021 samt på förvaltningens krisledningsplan. Trygghetshöjande
insatser genomförs i samverkan med medborgare, polis och andra aktörer i civilsamhället.
Otrygga platser identifieras genom analys av stadens trygghetsmätningar,
trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar. Förvaltningen samverkar med
innerstadsstadsdelarna för att skapa en god säkerhet och en hög beredskap vid allvarliga
händelser.
Förväntat resultat

Den upplevda tryggheten på Kungsholmen ökar och säkerheten är hög. Åtgärder inom ramen
för risk och sårbarhetsanalysen (RSA) genomförs. Förvaltningen har en hög beredskap för
oväntade händelser. Förvaltningens samverkan med andra aktörer leder till gemensamma
insatser och åtgärder.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arrangera trygghetsvandringar tillsammans med polisen och trafikkontoret.

2019-01-01

2019-12-31

Förvaltningen kommer att göra en trygghetsinventering i syfte att identifiera
otrygga platser för att sedan upprätta en plan för konkreta insatser och
åtgärder.

2019-01-01

2019-12-31

Nämndmål:
1.2.2 Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande för
alla
Beskrivning

Skötsel och utveckling av parker och grönområden inom nämndens stadsdelsområde utgår
från mål och riktlinjer i Kungsholmens parkplan. En viktig del i arbetet med utvecklingen av
stadsdelsområdets parker är att ta del av och analysera inkomna förslag och synpunkter.
Parkerna sköts enligt upphandlad entreprenör enligt en så kallad funktionsupphandling som
utgår från tydliga skötselmål. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt utifrån
investeringsbudgeten.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 14 (54)

Förväntat resultat

Kvaliteten på skötseln och renhållningen i Kungsholmens parker och grönområden har ökat
sedan föregående år. Parker och grönområden utvecklas i dialog med Kungsholmsborna som
upplever att det finns möjlighet både till aktiviteter och till rekreation i stadsdelsområdets
parker. Kungsholmens parker är tillgängliga och attraktiva.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

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

88 %

År

Andel kungsholmsbor som anser att det finns goda möjligheter till
picknick, lugn och ro i parker och grönområden

88 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Erbjuda skolklasser och idrottsföreningar att städa i naturmark

2019-01-01

2019-12-31

Förvaltningen anställer sommarpraktikanter som förstärker kontrollerna av
parkskötseln

2019-01-01

2019-12-31

Genomföra informationsåtgärder för att motverka nedskräpning

2019-01-01

2019-12-31

Installera särskilda behållare för fimpar

2019-01-01

2019-12-31

Utreda konstbevattning med solcellsdriven teknik

2019-01-01

2019-12-31

Nämndmål:
1.2.3 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Beskrivning

Nämnden når det förväntade resultatet genom ett samordnat arbete mot våld i nära relationer.
Arbetet sker utifrån Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck 2017-2020 och Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Kunskap
om våld i nära relationer är en del av introduktionen av nyanställda
Förväntat resultat

Medarbetare har kunskap för att upptäcka våld eller hot om våld i nära relationer. Personer
utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd och de som utövar våld får
stöd att bryta sitt beteende. Barnrättsperspektivet beaktas alltid.
Indikator

Årsmål

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

50

KF:s årsmål

Periodicitet
År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla beställarenheter implementerar rutiner kring Freda-kortfrågor

2019-01-01

2019-12-31

Den lokala rutinen mot våld i nära relationer revideras med tillägg
våldsutövare

2019-01-01

2019-04-30

Materialet "Liten och trygg" från Brottsoffermyndigheten implementeras på
alla förskolor

2019-01-01

2019-12-31
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och
förskolor är de bästa i Sverige
Likvärdig förskola

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att alla flickor och pojkar når
sin fulla potential. Förvaltningens förskolor kommer att fokusera på en samsyn av den
pedagogiska verksamheten mellan avdelningarna på förskolorna samt ett gemensamt
ansvarstagande för hela förskolans utveckling. Enligt skollagen kan likvärdighet belysas
främst utifrån tre grundläggande aspekter; lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på
utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande.
För att säkerställa kvaliteten i resultaten från stadens kvalitetsindikator fortsätter arbetet med
att skapa likvärdig bedömning. Det kommer under året att utvecklas till kollegial granskning
och bedömning mellan de olika förskoleenheterna.
Förvaltningens tidigare satsningar på digitalisering inom förskolan kommer att fortgå genom
skolplattformens införande och fortsatt kompensutveckling av förskolans personal.
Likvärdigheten i barns möjlighet att utveckla digital kompetens kommer därmed att öka.
Systematiskt kvalitetsarbete utifrån de nationella målen i läroplanen

Strukturer inom det systematiska kvalitetsarbetet på varje förskola fortsätter att utvecklas. Det
målstyrda pedagogiska arbetet utvecklas genom att enhetsmål och förväntat resultat
formuleras på varje förskola, utifrån uppdraget i läroplanen och varje enskild förskolas
behovsanalys. Det följs sedan upp kontinuerligt under året i avdelningarnas pedagogiska
verktyg som finns i skolplattformen. Det gör det systematiska kvalitetsarbetet meningsfullt
och förankrat i arbetslagen. Förskoleenheterna kommer att utveckla kunskaperna om
pedagogisk dokumentation hos sina medarbetare. De kommer också att följa upp och
utvärdera det pedagogiska verktyget tillsammans med enhetens förskollärare. I det
pedagogiska verktyget finns en gemensam arbetsprocess mot diskriminering och kränkande
behandling. I den ingår att förskolorna tar fram åtgärder för jämställdhet utifrån deras egna
kartläggningar.
Undervisning i förskolan

Den reviderade läroplanen för förskolan kommer att tas i bruk 1 juli 2019. Det innebär att
arbetet med läroplanens implementering kommer att stå i fokus under 2019. Begreppen
undervisning och utbildning behöver förankras och förstås. Det ska bland annat kopplas
samman till det målstyrda arbete som tagits fram av förvaltningen under 2018. Leken är en
viktig del i utbildningen och betonas i den reviderade läroplanen.
Den reviderade läroplanen förtydligar uppdraget om läsning och barns möjligheter att möta
och samtala om olika texter. Förvaltningen har tagit fram ett stöddokument för flerspråkighet,
kommunikation och ett språkutvecklande arbetssätt som under 2019 ska förankras i enheterna.
Förvaltningen gör under året en översyn av förskollärarnas förutsättningar vad gäller deras
uppdrag utifrån läroplanen. Det kommer bland annat att handla om översyn av planeringstid
och förskollärarnas pedagogiska ledarskap vilket kommer att bidra till en god arbetsmiljö för
samtliga pedagoger.
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Samverkan

Förskolans samverkan med vårdnadshavare, socialtjänst, skola och andra aktörer är viktig. En
utvecklad samverkan med barnets vårdnadshavare tryggar barnets tid i förskolan.
Förvaltningen säkerställer att alla förskolor har väl fungerande rutiner för eventuella
orosanmälningar till socialtjänsten som möjliggör att barn i riskzon identifieras tidigt.
Barnantal och kommunikation

Under de senaste åren har antalet barn i åldern 1-5 år minskat inom Kungsholmens
stadsdelsområde. 2018 års befolkningsprognos från Sweco visar på en större förändring där
barnantalet sjunker med cirka 400 barn under perioden 2018 – 2022. Det är en förändring med
cirka 340 barn färre jämfört med 2017 års prognos. Förändringen beror i första hand på de
senaste årens minskade barnafödande. Det sviktande barnantalet kan påverka förskolornas
ekonomi och organisation.
Ytterligare lokalanpassningar behöver genomföras inom förskoleverksamheten under de
kommande åren. Det innebär också att förskolornas ledningsgrupper även fortsättningsvis
måste anpassa behovet av personal. Arbetet med att, på ett professionellt sätt, kommunicera
förskoleverksamheten i syfte att säkerställa barnantalet fortsätter under 2019. Förvaltningen
har tillsammans med förskolornas ledningsgrupper tagit fram en kommunikationsstrategi med
aktiviteter för varje enhet. Kommunikationen med vårdnadshavare utvecklas bland annat med
hjälp av skolplattformens startsida. Kungsholmens förskolor synliggör även verksamheten via
Facebook. Det är ett led i att visa förskolornas verksamhet och attrahera nya medarbetare.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)

41 %

41 %

Tertial

Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan

90 %

90 %

År

Antal barn per grupp

16

16

Tertial

Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)

4,9

4,9

Tertial

Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget

3,8

3,8

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda
sommarkolloverksamhetens avgiftsmodell, både gällande dygnsavgiften
per barn och de inkomstspann som ligger till grund för de olika
avgiftsnivåerna

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och
stadsdelsnämnderna utveckla arbetssätt och rutiner för att säkerställa att
utbildningsnämndens samordningsansvar för elever med upprepad och
längre frånvaro är väl fungerande oavsett huvudman

2019-01-01

2019-12-31

Nämndmål:
1.3.1 Förskolan är likvärdig och främjar barns utveckling och lärande
Beskrivning

Nämnden når det förväntade resultatet genom att enheterna arbetar systematiskt med det
reviderade pedagogiska miljödokumentet och genom att förskolepersonalens
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bedömarkompetens utvecklas. Genom användandet av stadsdelsområdets nya pedagogiska
verktyg blir barns inflytande och delaktighet en utgångspunkt i planeringen av förskolans
undervisning. Förvaltningen arbetar med den reviderade läroplanens nya delar tillsammans
med enheterna. Samtliga förskolor har fått i uppdrag att arbeta med ett gemensamt
ansvarstagande för hela förskolans kvalitet och organisation. Förvaltningen har ett gemensamt
systematiskt arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd. Det säkerställs av specialpedagoger
anställda i varje förskoleenhet och är en viktig del för att nå likvärdig förskola för alla barn.
Likvärdigheten mäts genom resultaten i den webbaserade kvalitetsindikatorn, WKI, som
innefattar nivåer och kriterier för kvalitet och omsorg.
Förväntat resultat

Alla barn ges möjlighet till undervisning och lärande i kreativa pedagogiska miljöer där
digitala verktyg är en naturlig del. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Barns
inflytande och delaktighet är en utgångspunkt för undervisningen i förskolan. Den reviderade
läroplanen är förankrad i förskolan. Alla medarbetare tar ett gemensamt ansvar för förskolans
organisation och kvalitet.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel förskolor som använder det pedagogiska verktyget

100 %

År

Andel vårdnadshavare som upplever att barnet använder digitala
verktyg i sitt lärande

66 %

År

Andel vårdnadshavare som upplever att barnet uppmuntras till att
utveckla sitt språk

84 %

År

Andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön på
barnets förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.

86 %

År

Andel vårdnadshavare som upplever att det är ordning och reda på
barnets förskola

75 %

År

Förskolepersonalens bedömning av arbetet med den matematiska
utvecklingen

3,8

År

Förskolepersonalens bedömning av arbetet med den
naturvetenskapliga och tekniska utvecklingen

3,8

År

Förskolepersonalens bedömning av arbetet med den språkliga
utvecklingen

3,8

År

Förskolepersonalens bedömning av arbetet med skapande
verksamhetens utveckling

3,8

År

Förskolepersonalens bedömning av den pedagogiska miljön

3,8

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Implementering av den reviderade läroplanen, tolka och förankra centrala
begrepp som undervisning och utbildning

2019-01-01

2019-12-31

Implementering av det reviderade pedagogiska miljödokumentet

2019-01-01

2019-12-31

Implementering av nytt stöddokument för språk, kommunikation och
flerspråkighet

2019-01-01

2019-12-31

Uppföljning av arbetet med det nya verktyget för plan mot diskriminering
och kränkande behandling

2019-01-01

2019-12-31

Uppföljning och utvärdering av det målstyrda arbetet i det nya pedagogiska
verktyget

2019-01-01

2019-05-31

Översyn av förskollärares uppdrag och förutsättningar

2019-01-01

2019-12-31
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Nämndmål:
1.3.2 Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och
enhetlig
Beskrivning

Nämnden når det förväntade resultatet genom en tydlig och faktabaserad kommunikation och
ett professionellt bemötande. Arbetet utvecklas genom aktiviteter utifrån
förskoleavdelningens kommunikationsstrategi. Förskolorna arbetar under året med
kommunikation och åtgärder som gör vårdnadshavare och medarbetare väl informerade om
vad de kommunala förskolorna kan erbjuda.
Förväntat resultat

Förskolorna attraherar nya och behåller befintliga vårdnadshavare och medarbetare.
Förskolornas medarbetare är stolta och rekommenderar sin arbetsplats. Förskolornas
kommunikation är likvärdig och enhetlig. Samverkan med vårdnadshavarna utvecklas i
samband med skolplattformen.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolan är aktivt synlig i närområdet

2019-01-01

2019-12-31

Ta fram gemensamma riktlinjer i skolplattformen

2019-01-01

2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av
hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att insatser som ges är av hög kvalitet
och grundade i evidens och beprövad erfarenhet.
Barn och ungdomar

Under 2018 gjordes en inventering av familjeenhetens olika grupper för att se vilka behov
som finns av öppenvård. Detta har resulterat i fler och mer mångfacetterade
öppenvårdsinsatser. Barn- och ungdomsbehandlare finns på förvaltningen för att möta barn
och ungas behov av stöd och behandling. Som en del i det preventiva arbetet erbjuds familjer
fria, icke-biståndsbedömda rådgivande samtal med barn och ungdomsbehandlarna. Under
2019 planeras föräldrastödsprogram i samarbete med förskolan.
Förvaltningen ska utveckla metoder och rutiner för allvarssamtal inom 48 timmar. Signs of
safety är ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Fokus ligger på
att göra barn, föräldrar och andra involverade, delaktiga och engagerade i samtal och dialog
runt den oro som finns för barnet. Metoden ska vara implementerad i verksamheten för att
tydligare kunna göra bedömningar och använda familjernas egna resurser och öka delaktighet
i planeringar.
Förvaltningen ska fortsätta att utveckla uppföljningen av de barn och ungdomar som är
placerade med fokus på hälsa och skolgång.
Den pågående samverkan mellan socialtjänst, skola och polis (SSP) ska struktureras under
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2019. I samverkan ska fokus vara det preventiva arbetet för att säkerställa att flickor och
pojkar i riskzon identifierats tidigt. Centrala ämnen är skolfrånvaro, orosanmälningar och det
förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Förvaltningen
fortsätter satsningen med en samordnare för att utveckla hållbara strukturer för samordnad
individuell plan (SIP). SIP är ett sätt att underlätta och tydliggöra samarbetet mellan de olika
instanser som barnet och familjen är i kontakt med. I en SIP är barnet i fokus.
Det förebyggande arbetet med ANDT blir särskilt viktigt under 2019 då resultatet från
Stockholmsenkäten för 2018 visar att användandet av alkohol, narkotika och tobak ökar bland
unga. En föräldrastödsutbildning med tema narkotika ska också genomföras för att öka
föräldrars kunskap.
Fältassistenter ska under året ha en del av sin verksamhet förlagd på ungdomsmottagning,
avsikten är att lotsa fler målgrupper till ungdomsmottagningen, bland annat unga pojkar som
idag är underrepresenterade.
Vuxna

Kvinnor och män med missbruksproblem får stöd och hjälp för att komma ifrån sitt missbruk.
Förvaltningen erbjuder olika former av öppenvård. Förvaltningen arbetar förebyggande mot
spelmissbruk och personer med spelmissbruk får det stöd de behöver för att komma ur
missbruket.
Den strukturerade samverkan med landstinget ska stärkas i samband med ny lagstiftning om
utskrivning från slutenvården. Samordnad individuell plan (SIP) blir en viktig del i arbetet för
att säkerställa att den enskilde genomgår en sammanhållande vårdkedja.
Hänsyn ska tas till barnperspektivet i ärenden där en förälder eller vårdnadshavare
aktualiseras hos socialtjänsten. Fokus ska vara på hur barnen påverkas av utformningen av
insatserna.
Boendestödet och sysselsättningsverksamheten för personer med psykisk
funktionsnedsättning ska under 2019 utvecklas för att möjliggöra eget boende, deltagande i
samhället samt en meningsfull sysselsättning. Brukarperspektivet är i fokus och ska vara
styrande i utvecklingen av verksamheterna.
Boende är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv. Det
vräkningsförebyggande arbetet fortsätter genom individuella insatser och i samverkan mellan
förvaltningens verksamheter samt med externa aktörer. Barnfamiljer och äldre i osäkra
boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper som är prioriterade inom förvaltningen, och ska
erbjudas stöd till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar. Förvaltningen arbetar med
Bostad först, försöks- och träningslägenhet för att möjliggöra eget boende för individer som är
i behov av det. Förvaltningen har ett eget boendestöd för målgruppen personer med
missbruksproblem och det gör det möjligt att bevilja eget boende med låg tröskel.
Personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att höja kvaliteten, förbättra tillgängligheten
och öka möjligheten till delaktighet för personer med olika funktionsnedsättning.
Kvalitetsutvecklingsarbetet har som mål en högre kvalitet och en bättre service till de som är
i behov av insatser. Som ett led i kvalitetsarbetet kommer metoden kollegial observation att
införas inom den dagliga verksamheten. Användandet av digitala verktyg och välfärdsteknik
kommer att utvecklas och öka genom digitaliseringsprojekt. Biståndsbedömningen ska vara
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rättssäker och likställig. Utredningar som görs inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning ska innehålla information om brukarens egen syn på sin livssituation.
Den enskilde ska vara delaktig i utredningen och beviljade insatser ska följas upp och
säkerställa att de stärker den enskildes förmåga. Den enskilde ska vara delaktig i planeringen
av insatser och påverka hur de utförs genom sin genomförandeplan. Barnrättsperspektivet ska
beaktas i utredningar och beställningar.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel barn och unga som bedöms ha skyddsbehov som har kunnat
placeras under trygga förhållanden

100

100 %

Tertial

Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ
och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter
avslutad insats.

84 %

84 %

Tertial

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

95 %

Öka

År

Andel brukare inom socialpsykiatrin som inte upplever diskriminering

87 %

Öka

År

Andel brukare som trivs - funktionsnedsättning (stöd och service till
personer med funktionsnedsättning)

83 %

Fastställs
2019

År

Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatrin

25 %

25 %

År

Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk

42 %

42 %

Tertial

tas fram av
nämnd

Tertial

Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen
från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas
Kommentar

Beskrivning, mätmetod och källa för indikatorn gällande avhysningar tas fram under 2019, i samband med det sätts även ett
målvärde för indikatorn.
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir
väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)

94 %

90 %

År

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

78 %

78%

År

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

80 %

80 %

År

Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god

-

År

Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte
använder alkohol

-

År

Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte
använder narkotika

-

År

Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte
använder tobak

-

År

Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit
utsatta för hot och våld

-

År

Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit
vapen

-

År

tas fram av
nämnd

Tertial

Antal vräkningar som berör barn
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Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

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

92 %

92 %

År

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år, nästa gång är 2020, på grund av detta finns inget årsmål för indikatorerna från enkäten för
2019.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna fortsätta att utveckla stödet till elever med
funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och
gymnasiesärskolan.

2019-01-01

2019-12-31

Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för
att barnskötare, socialsekreterare och medarbetare inom äldreomsorgen
erbjuds vidareutbildning och kompetensutveckling.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden,
stadsdelsnämnderna och civilsamhällets aktörer utveckla hälsofrämjande
insatser för personer med funktionsnedsättningar.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp
konsekvenser av nya utskrivningsregler för brukare som kommer från
slutenvård.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en
översyn av gällande riktlinjer med inriktning att alla stadsdelsnämnder ska
inrätta lokala operativa samverkansforum för samverkan mellan skola,
socialtjänst och polis.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd
med landstinget utveckla en stadsövergripande handlingsplan för att
förebygga självmord.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda en
komplettering av stadens relationsvåldcentrums verksamhet så att den
även inkluderar stöd till barn som upplevt våld.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om det
är möjligt att utveckla boendestöd inom missbruksområdet.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka
möjligheter det finns och vilka insatser som skulle krävas, i fall av våld i
nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten och inte
våldsutövaren som bor kvar i det gemensamma boendet.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna göra en översyn av riktlinjerna för hur socialtjänsten
agerar när ett barn eller en ungdom stängs av från skolan med sikte på
snabbare insatser.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna göra en översyn avseende stadens
ungdomsmottagningar gällande bland annat organisation och
huvudmannaskap.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att införa kompetenshöjande
insatser om könsstympning genom att införa en särskild utbildning som
riktas till personal inom skola, vård och socialtjänst.

2019-01-01

2019-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetssätt för att säkerställa att
allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis ska hållas
inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den
unge för första gången begått eller misstänks ha begått brott.

2019-01-01

2019-12-31
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Nämndmål:
1.4.1 Förebyggande och tidiga insatser ger barn och unga goda uppväxtvillkor
Beskrivning

Nämnden når det förväntande resultatet genom strukturerad samverkan inom
stadsdelsområdet med socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamhet samt genom extern
samverkan med polis och olika verksamheter inom landstinget. Samverkan leder till att flickor
och pojkar i riskzon identifieras tidigt. Genom olika metoder och arbetssätt säkerställs att barn
och unga är delaktiga i utredningsprocessen, vid utformning av insatser och vid uppföljning.
Genom tidiga förebyggande insatser i form av preventionssamordnaren, fältassistenternas
arbete i skolorna, ungdomsmottagningen och barn- och ungdomsbehandling säkerställs att
barn och ungas skyddsfaktorer stärks. Barn och unga i behov av stöd får insatser i tid och
föräldrar får verktyg att klara sitt föräldraskap genom familjebehandling och
föräldrastödsprogram.
Kompetensen om hbtq och normkritik inom verksamheten höjs genom att använda stadens
utbildning för hbtq-diplomering.
Förväntat resultat

Barn och ungdomar får sina grundläggande behov tillgodosedda och är delaktiga i
utredningsprocessen samt vid planering av insatser. Flickor och pojkars skyddsfaktorer stärks
och barn och ungdomar i riskzon upptäcks tidigt. Antalet samordnade individuella planer
(SIP) ökar. Föräldrar får verktyg för att klara sitt föräldraskap.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel barn som är delaktiga i utredningsprocessen

100 %

År

Andel dygnetruntplacerade barn och unga som uppnår
kunskapsmålen utifrån sin årskurs/ålder

80 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra föräldrastödsutbildningar med tema cannabis och alkohol

2019-01-01

2019-12-31

Inrätta ett samverkansforum för socialtjänst och förskola

2019-01-01

2019-04-30

Stärka nyanlända ungdomarnas etablering i samhället genom att inrätta en
etableringscoach för ensamkommande barn

2019-01-01

2019-12-31

Nämndmål:
1.4.2 Vuxna på Kungsholmen lever ett självständigt liv utifrån sina egna
förutsättningar
Beskrivning

Nämnden når det förväntade resultatet genom att säkerställa att den enskilde har inflytande
över det stöd som ges. En prioritering under 2019 är att utveckla boendestödet och
sysselsättningsverksamheten för personer med psykiskt funktionsnedsättning för att öka deras
möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällets gemenskap. Brukare är delaktiga
stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 23 (54)

i utformandet och genomförandet av insatserna.
Personer med missbruksproblem får stöd att komma ifrån missbruket och leva ett
självständigt liv genom aktiva insatser i form av i form motiverande samtal, öppenvård och ett
nära samarbete med Stockholms stads uppsökarverksamhet.
Samverkan med hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och Kronofogdemyndigheten är en
förutsättning för ett aktivt vräkningsförebyggande arbete som motverkar hemlöshet.
Förvaltningen säkerställer att rutiner och arbetssätt finns för att särskilt uppmärksamma
familjer med barn som har en osäker boendesituation.
Genom att utbilda medarbetare i barnrättsperspektivet tillförsäkras att barn uppmärksammas
ärenden där en förälder aktualiseras hos socialtjänsten.
Förväntat resultat

Vuxna med missbruksproblem eller psykisk funktionsnedsättning får stöd att hantera sin
livssituation och leva ett självständigt liv. Personer som har beviljats stödinsatser av
socialtjänstens socialpsykiatri är nöjda med den insats som beviljats samt upplever att de kan
påverka utformningen av insatsen. Vuxna har ett varaktigt boende. Barnrättsperspektivet
beaktas i ärenden där en förälder aktualiseras hos socialtjänsten.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

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

76 %

År

Andel klienter inom socialpsykiatrin som upplever att boendestödjare
frågar på vilket sätt de vill ha stöd

84 %

År

Andel utredningar gällande vuxna som uppmärksammar
barnrättsperspektivet

100 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Inrätta samverkansforum för beställare och utförare inom
funktionsnedsättnings- och socialpsykiatriområdet

2019-01-01

2019-12-31

Nämndmål:
1.4.3 Personer med funktionsnedsättning i behov av stöd får insatser i tid,
präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Beskrivning

För att kunna ge ett bättre utformat stöd och en bättre service till personer med
funktionsnedsättning kommer olika kvalitetshöjande åtgärder genomföras under året.
Exempelvis kommer metoden kollegial observation att införas på
sysselsättningsverksamheterna. Användandet av olika digitala verktyg och välfärdsteknik
kommer att öka genom ett digitaliseringsprojekt.
Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning i behov av stöd får ett gott bemötande och är delaktiga i
utformandet av insatserna. Insatserna är präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet .
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra ett digitaliseringsprojekt med syftet att öka användningen av
välfärdsteknik och digitala verktyg inom verksamheterna för personer med
funktionsnedsättningar

2019-01-01

2019-12-31

Metoden Kollegial observation ska implementeras inom
utförarverksamheterna för socialpsykiatri och funktionsnedsättning

2019-01-01

2019-12-31

Olika insatser ska genomföras på gruppbostäderna och servicebostäderna
med fokus på fysiska och hälsobefrämjande aktiviteter.

2019-01-01

2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet,
trygghet och självbestämmande
Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att äldre har en tillvaro som präglas av hög
kvalitet, trygghet och självbestämmande. Förvaltningen kommer under året att vidareutveckla
måltidssituationen, fortsätta utvecklingsarbetet kring aktiviteter och social stimulans samt
verka för att öka den enskildes upplevelse av trygghet. Uppföljning av verksamheternas
kvalitetsarbete sker systematiskt.
Måltidssituationen inom vård och omsorgsboende

Mål och rutiner för måltider inom vård- och omsorgsboende ska utvecklas för att bidra till en
lustfylld måltidsupplevelse och att maten är aptitlig och har ett bra näringsinnehåll. Genom
befintliga frukostklubbar och lunchvärdar på servicehusen och genom att införa sopplunch på
Baltzar träfflokal ges äldre möjlighet till att få äta i sällskap med andra.
Meningsfullhet

Förvaltningen fortsätter utvecklingen av Baltzars träfflokal i dialog med besökare och externa
aktörer i syfte att skapa meningsfullhet och social samvaro för äldre i ordinärt boende.
Under året kommer förvaltningen särskilt att följa upp verksamheternas planering,
genomförande och uppföljning av aktiviteter inom vård- och omsorgsboende för att
säkerställa förbättring och utveckling. De enheter som har skillnad i resultat utifrån kön ska
analysera resultaten och vidta åtgärder.
Trygghet

Insatserna Tryggt mottagande och äldrekuratorer ger förutsättningar för att äldre ska uppleva
trygghet i ordinärt boende. Fokus riktas på att anhöriga ska få stöd för egen del. Det
innerstadsgemensamma nätverket för anhörigombud ger stöd och kunskapsutbyte för
omsorgspersonal. Under året ska enheternas rutiner kring samarbete med anhöriga revideras.
Resultaten från 2018 visar att en stor andel äldre upplever ensamhet och isolering. Frågan
kommer att lyftas under 2019 för att finna sätt att bryta känslan av ensamhet och social
isolering, både i ordinärt och särskilt boende. Möjligheten att införa en så kallad
äldreboendegaranti för personer över 85 år ska utredas av kommunstyrelsen i samarbete med
äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna.
För att säkerställa en god vård och omsorg krävs noggrann dokumentation som säkerställs
genom verksamhetens egenkontroller. Under året genomförs fördjupade
dokumentationsgranskningar som underlag för utbildning och stöd till personal.
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Demenskompetensen ska säkerställas genom fortsatt arbete med demensteam. Serafens
äldreboende och beställarenheten med Tryggt mottagande deltar i utbildningen Stjärnmärkt
demensomsorg. Under året kommer en särskild utbildningssatsning att genomföras för
personal på vård- och omsorgsboende om kognition kopplat till boendemiljöns betydelse.
Införandet av Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) kräver
intensifierad och förtydligad samverkan med primärvården. Samordnad individuell plan är en
viktig beståndsdel i att säkerställa den enskildes vård och omsorg.
Alströmerhemmet återgår i egen regi från 1 november 2019. För att säkerställa att
övertagandet går friktionsfritt, både för de boende och för personal, följer förvaltningen den
plan som finns för övertagande av verksamhet.
Systematisk uppföljning

En hållbar äldreomsorg säkerställs genom en systematisk och bred kvalitetsuppföljning på
såväl individ- som avtalsnivå. Likvärdig uppföljning genomförs oavsett om verksamheten
drivs i egen regi eller av en entreprenör. Hur resultaten återkopplas till utförarna behöver
utvecklas för att säkerställa att en kvalitetshöjning nås. Den stadsgemensamma uppföljningen
kommer 2019 fokusera på vård- och omsorgsboende. Förvaltningen kommer dessutom att
genomföra verksamhetsbesök hos de största hemtjänstutförarna och servicehusen för att följa
utvecklingen.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

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

70 %

70 %

År

Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att
möjligheten att komma utomhus är bra

57 %

57 %

År

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

85 %

85 %

År

Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen
utförs på vård- och omsorgsboende

76 %

76 %

År

Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten

81 %

81 %

År

Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende

87 %

87 %

År

Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet

92 %

92 %

År

Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst

84 %

84 %

År

Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende

81 %

81 %

År

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

10,4

Fastställs
2019

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd
med Stockholms läns landsting utreda hur biståndsbedömarrollen kan
utvecklas mot en renodling av å ena sidan myndighetsutövning, å andra

2019-01-01

2019-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

2019-01-01

2019-12-31

sidan rådgivning och vägledning. Detta ska säkerställa en sammanhållen
planering och tillgänglig uppföljning av samhällets insatser som utgår från
den enskilde äldres behov och perspektiv.
Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda
möjligheten att få äldreomsorg på sitt modersmål.

Nämndmål:
1.5.1 Äldreomsorgen är trygg och säker
Beskrivning

Enheternas kvalitetsarbete och egenkontroller följs upp under året. Intern och extern
samverkan och arbete i tvärprofessionella team möjliggör en personcentrerad omvårdnad och
en hög patientsäkerhet. Förebyggande arbete bedrivs på individ- och systemnivå. Exempel på
förebyggande insatser är, anhörigstöd, äldrekuratorer samt nödvändiga risk- och
funktionsbedömningar i vården. Avvikelser, synpunkter och klagomål hanteras och används i
förbättringsarbetet. Kvalitetsuppföljningen utvecklas med fokus på återkoppling och
uppföljning av resultaten.
Förväntat resultat

Genom ett strukturerat kvalitetsarbetet med egenkontroller säkerställs kvalitet och rätta
prioriteringar. Vården och omsorgen utgår från en helhetsbedömning av den enskildes behov.
Verksamheterna bedriver ett systematiskt förbättringsarbete och kvinnor och män ges en
likvärdig äldreomsorg. Hög kontinuitet präglar insatserna. Information är tillgänglig och det
är lätt att nå både handläggare och utförare. Anhöriga uppmärksammas och får stöd för egen
del. Maten som serveras är varierad, god, näringsrik och ges fördelad över dygnet.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

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

80 %

År

Andel äldre som upplever att de blir informerade om tillfälliga
förändringar

60 %

År

Andel äldre som upplever god personalkontinuitet

75 %

År

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

90 %

År

Särskilt boende: Andel beslut om skyddsåtgärd som är kopplad till
en individuell hälsoplan (vårdplan)

75 %

År

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

86 %

År

Vård och omsorgsboende: andel äldre som upplever att personalen
kommer inom rimlig tid om de påkallar hjälp

75 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Under året ska äldrekuratorerna även finnas tillgängliga på särskilda
boenden i egen regi och Baltzars träfflokal för att fånga upp äldre som
upplever ensamhet och social isolering.

2019-01-01

2019-12-31

Utveckla metod för uppföljning och återföring av resultat av
verksamhetsuppföljning i kvalitetshöjande syfte.

2019-01-01

2019-12-31
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Nämndmål:
1.5.2 Den äldre är delaktig och har självbestämmande
Beskrivning

En hög rättssäkerhet och äldreomsorgens nationella värdegrund är utgångspunkt i all
verksamhet. Den äldre är delaktig i utredning och beslut. Genomförandeplaner upprättas
tillsammans med den äldre och insatserna följs upp kontinuerligt. Verksamheterna möjliggör
deltagande i sociala sammanhang och varierade aktiviteter utifrån den äldres intresse och
funktionsförmåga. På vård- och omsorgsboende erbjuds äldre hög delaktighet i
måltidssituationen. Ett salutogent, hälsofrämjande, förhållningssätt utgör grunden för
insatserna och stärker den enskildes egna resurser.
Förväntat resultat

Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg utifrån individuella behov och den enskilde är
delaktig och har självbestämmande. Inom vård- och omsorgsboende erbjuds varierande
aktiviteter och skillnaden i nöjdhet med aktiviteter mellan kvinnor och män är utjämnad.
Måltidsupplevelsen är trevlig med möjlighet till delaktighet, social samvaro och samtal.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel enheter som har en strukturerad egenkontroll av SoLdokumentationen

75 %

År

Andel äldre som upplever att de har lätt att få kontakt med
personalen vid behov

70 %

År

Dagverksamhet: andel äldre som upplever att de har möjlighet att
påverka vilka veckodagar de ska besöka dagverksamheten

85 %

År

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

95 %

År

Hemtjänst: andel äldre som upplever att de har deltagit i planering av
insatsernas utförande

75 %

År

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

63 %

År

Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med den mat
som serveras

70 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kunskapshöjande insatser för vård- och omsorgspersonal kring mat och
måltider

2019-01-01

2019-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om en hållbart växande och dynamisk
storstad med hög tillväxt bland annat genom att bevaka och verka för att invånarnas behov av
specialbostäder, förskolor, äldreboenden och offentliga platser inom Kungsholmens
stadsdelsområde tillgodoses.
Förvaltningen strävar efter att öka samarbetet med fastighetsägare, näringsidkare,
civilsamhälle och andra aktörer för att utveckla stadsdelsområdet. Vid upphandlingar tas
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hänsyn till att en mångfald av aktörer kan delta.
Nämndens verksamheter erbjuder kulturella upplevelser och träffpunkter för olika åldrar
vilket ger kungsholmsbor möjlighet att delta i kultur- och föreningsliv i sin närmiljö.
Civilsamhällets arbete underlättas bland annat genom föreningsbidrag. Nationaldagen som
anordnas i Rålambshovsparken är trygg och tillgänglig för alla. Aktiviteter i parker och
grönområden utvecklas.
Stadens miljöprogram utgör grunden för arbetet med att minska miljöpåverkan. Genom
energieffektiviseringar, miljöanpassade transporter, minskad användning av plast,
kemikaliefria verksamheter och avfallsminimering bidrar nämnden till en god livsmiljö.
Förvaltningen arbetar med att öka den ekologiska maten och medarbetare utbildas inom
hållbarhet.
I parker och grönområden produceras en rad ekosystemtjänster som stadsmiljön och
människan är beroende av eftersom de renar luft och vatten, minskar buller och får oss att må
bättre. Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna ska synliggöras och förstärkas i
parker och grönområden.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt
konkurrenskraftigt näringsliv
Stadsdelsnämnden bidrar till målet en företagsvänlig stad genom att ha ett gott samarbete med
lokala företagarföreningar. Förvaltningen strävar efter att öka samarbetet med fastighetsägare,
näringsidkare, civilsamhälle och andra aktörer för att utveckla stadsdelsområdet.
Förvaltningen är en vägvisare in i stadens organisation och kan bidra med att sprida
information från och till andra förvaltningar.
Förvaltningen håller regelbundna samverkans- och informationsmöten med
företagarföreningarna på Kungsholmen i syfte att underlätta för det lokala näringslivet.
Upphandlingar är enkla och tydliga och uppmuntrar till en bredare konkurrens.
Dialogen med de företag som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde kommer
att fortsätta. Genom att tillgodose invånares och brukares behov av verksamhet bidrar
nämnden till att Stockholms stad ökar sina konkurrensfördelar när företag ska välja
etableringsort. En väl utvecklad offentlig såväl som kommersiell service, bra
kommunikationer och ett centralt läge är exempel på vad som gör Kungsholmens
stadsdelsområde attraktivt för företag.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel upphandlad verksamhet i konkurrens

45 %

Tas fram av
nämnd/styrel
se

År
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Nämndmål:
2.1.2 Kungsholmens stadsdelsnämnd underlättar för det lokala näringslivet
Beskrivning

Genom att ha en nära och kontinuerlig dialog med det lokala näringslivet förenklas kontakten
och utvecklas samverkan mellan de lokala företagarföreningarna och stadsdelsförvaltningen.
Förvaltningen träffar kontinuerligt företagarföreningarna samt initierar samverkan kring olika
aktuella näringslivsrelaterade frågor i närområdet. För att underlätta för de lokala företagarna
arrangeras informationsmöten om aktuella näringslivsrelaterade frågor inom ramen för
förvaltningens ansvarsområden.
Förväntat resultat

Nämnden har ett gott samarbete med lokala företagarföreningar och entreprenörer på
Kungsholmen. Förvaltningens upphandlingar möjliggör för småföretag och andra aktörer att
delta. Företagen har goda möjligheter starta och utvecklas på Kungsholmen.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån
människors och verksamheters skiftande behov
Det är angeläget att i stadsutvecklingen tidigt beakta nämndens behov av förskoleplatser,
bostäder med särskild service, äldreboenden samt parker och grönområden. Förvaltningen
deltar därför i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med
utveckling av Kungsholmens stadsutvecklingsområden. En stadsgemensam äldreboendeplan
och en boendeplan för personer med funktionsnedsättning kommer att tas fram under första
kvartalet 2019. I de remisser som kommer till nämnden bevakar förvaltningen
tillgänglighetsfrågorna i alla typer av boenden.
Nämnden arbetar för ett tydligt barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv i planeringen,
bland annat genom att efterfråga barnkonsekvensanalyser och socialt värdeskapande analys.
Ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv är det också viktigt med god tillgång till park-, lekoch idrottsmiljöer inte minst i utvecklingsområdena.
Under året är stadsutvecklingen i Stadshagen, Kristineberg, Lilla Essingen och Stora Essingen
i fokus. Det är en utmaning i den planerade förtätningen att skapa tillräckligt stora och
ändamålsenliga förskolegårdar samt att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara parker. I
utvecklingen av Stadshagen är frågor om trygghet och tillgänglighet särskilt viktiga för
förvaltningen att driva. Under året planeras lekplatsen i Sankt Göransparken flyttas eftersom
nya bostäder ska byggas på lekplatsens nuvarande yta.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

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

0

tas fram av
nämnden

År

Under 2019 kommer inte några bostäder med särskild service att vara färdigställda. 2022
beräknas fyra nya bostäder med särskild service vara inflyttningsklara utifrån de
inriktningsbeslut som nämnden fattat beslut om. Tre servicebostäder med totalt 24 lägenheter
och en gruppbostad med sex lägenheter.
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Nämndmål:
2.2.1 I Kungsholmens bostadsområden erbjuds kommunal service i tillräcklig
omfattning
Beskrivning

I remissvar och deltagande i arbetsgrupper bevakar och verkar förvaltningen för att
invånarnas behov av specialbostäder, förskolor, äldreboenden och offentliga platser inom
Kungsholmens stadsdelsområde tillgodoses.
Förväntat resultat

När nya bostäder byggs på Kungsholmen har invånarna god tillgång till kommunal service
samt parker och grönområden som är tillgängliga för alla. Det finns förskolor, bostäder med
särskild service och äldreboenden i tillräcklig omfattning.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter
samt god framkomlighet
Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål då förvaltningen minskar utsläppen
av växthusgaser genom att transporter, leveranser och resor är klimatsmarta. Medarbetarna
använder sig i första hand av gång, cykel och kollektivtrafik som transportmedel. Inom
förvaltningen finns elcyklar och elbilar att tillgå. Mattransporter mellan verksamheterna sker
bland annat genom ett cykelåkeri.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon

86 %

86 %

Halvår

Nämndmål:
2.3.1 Nämndens transporter och resor är klimatsmarta
Beskrivning

Förvaltningen följer stadens tips och råd för klimatsmarta resor och transporter.
Förväntat resultat

Minskade utsläpp av växthusgaser genom hållbara transporter, leveranser och resande.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark
besöksnäring
Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet bland annat genom att
nämndens verksamheter skapar förutsättningar för att enskilda kan ta del av kulturella
upplevelser. Parker och grönområden ökar invånarnas och besökarnas tillgång till en
mångfald av fritidsaktiviteter.
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Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kultur- och fritidsutbud

Förskolan och parklekarna erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter utifrån barn och ungas
behov och önskemål. I parklekarna finns möjlighet till organiserad allsång tillsammans med
allsångsledare. Inom förskolan står barnen för ett stort eget kulturskapande i form av
dramatisering, dans, egengjord musik och egna berättelser. Samtidigt får barnen tillgång till
professionell kultur i form av teater, muséer och andra utställningar bland annat genom
stadens kultursatsning Kulan som erbjuder rabatterade kulturupplevelser.
Kuggens fritidsgård ger ungdomarna möjlighet att vara delaktiga i framtagande av aktiviteter.
Kuggen har en jämn fördelning mellan flickor och pojkar och arbetar fortsatt med att erbjuda
aktiviteter som passar alla. Under 2019 ska förvaltningen utreda möjligheterna till att ha
särskilt riktade aktiviteter för personer med funktionsnedsättning och för hbtq-personer.
Dagliga aktiviteter erbjuds för äldre på vård- och omsorgsboende och servicehus. Äldre i
ordinärt boende har möjlighet att besöka Baltzars träfflokal som erbjuder varierande
aktiviteter och möjlighet till social samvaro. För individuellt stöd till egna kultur- eller
fritidsaktiviteter kan äldre ansöka om ledsagarservice.
För personer med funktionsnedsättning erbjuds kultur bland annat genom daglig verksamhet.
Under 2018 påbörjades projektet ”Resonansrötter” som kommer att fortsätta under 2019.
Projektet beskrivs som en ”mobil plattform för deltagande konst inklusive multisensoriska
akustiska instrument och en ljudträdgård”.
Anhörigkonsulenter i flera stadsdelsförvaltningar samverkar kring aktiviteter för anhöriga. Ett
av projekten är att tillsammans med Idrottsförvaltningen och vuxenskolan erbjuda
friskvårdsaktiviteter för att förebygga ohälsa. Under 2019 genomförs en riktad aktivitet till
yrkesverksamma anhöriga/ vårdnadshavare och deras barn med funktionsnedsättning i form
av friskvårsgrupper.
Förvaltningen anordnar årligen ett nationaldagsfirande i Rålambshovsparken. Under 2019, likt
föregående år, läggs stor vikt vid att möjliggöra delaktighet för alla vid firandet.
Det ideella evenemanget i föreningslivet har stor betydelse för ett levande civilsamhälle.
Nämnden beviljar föreningsstöd för att uppmuntra till engagemang i föreningslivet.
Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter

Nämnden utvecklar aktiviteter i parker och grönområden som kan användas året om samt
skapar aktiviteter för både pojkar och flickor, kvinnor och män. Det är viktigt att utforma
parkerna så att de ger förutsättningar för ett jämställt nyttjande för alla åldrar. När nya parker
anläggs i exploateringsområden arbetar förvaltningen för att invånarnas behov tillgodoses.
I takt med att invånarna på Kungsholmen blir fler ökar behovet av möjlighet till
fritidsaktiviteter. Kungsholmens parksstråk nyttjas flitigt för motion, löpning och promenader.
Under året kommer nya skyltar med en karta över föreslagna stråk för promenad och löpning
"Kungsholmen runt" att sättas upp på tre platser.
Utemiljön i parklekarna används för lek, cykling, spel, grillning och mycket mer. Under året
kommer genomförda tillgänglighetsinventeringar analyseras och åtgärder vidtas i utemiljön
för att alla ska kunna delta i aktiviteterna på lika villkor.
I enlighet med vinterplan för Kungsholmen arbetar förvaltningen med att utöka antalet
anläggningar för vinteraktiviteter i parkerna inom stadsdelsområdet.
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Indikator

Årsmål

Andel ungdomar som deltar i föreningsliv

KF:s årsmål

Periodicitet

-

År

Kommentar
Resultatet för indikatorn gällande andel ungdomar som deltar i föreningsliv kommer i från Stockholmsenkäten. Enkäten
genomförs vartannat år, nästa gång är 2020, på grund av detta finns inget årsmål för 2019.
Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter

74 %

74 %

År

Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter

75 %

75 %

År

Nämndmål:
2.4.1. Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kultur- och fritidsutbud
Beskrivning

För barn och unga erbjuds en meningsfull fritid och tillgång till trygga och jämställda
mötesplatser. Parklekar och fritidsgården arbetar för ett jämställt utnyttjande.
Kultur och fritid är införlivat i det ordinarie arbetet i verksamheterna för äldre och personer
med funktionsnedsättning och planeras i dialog med målgrupperna. I arbetet beaktas
Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022. De öppna mötesplatserna för vuxna
och äldre informerar om utbud och aktiviteter och anpassar utbudet utifrån dialog och
efterfrågan.
Nationaldagsfirandet planeras och genomförs med utgångspunkten tillgänglighet för alla.
Genom uppföljning av föreningsstöden säkerställs att kungsholmsborna får ett varierat utbud
av aktiviteter och att de föreningar som erhållit bidrag står för demokratiska värderingar.
Förväntat resultat

Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat utbud. De aktiviteter som erbjuds inom
nämndens öppna fritidsverksamheter och träfflokaler är tillgängligt för alla. Nämndens
verksamheter erbjuder varierande kultur- och fritidsaktiviteter och möjlighet till eget
skapande. Föreningar är engagerade och bidrar till stimulans och aktiviteter för
kungsholmsborna.
Indikator

Årsmål

Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan ger barnet
möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och
utanför förskolan

66 %

KF:s årsmål

Periodicitet
År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utforma metod för att kontinuerligt mäta äldre kvinnor och mäns nöjdhet
med Baltzars träfflokal

2019-01-01

2019-05-31
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Nämndmål:
2.4.2. Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter
Beskrivning

Nämnden bidrar till målet genom att utveckla parker och grönområden som ökar invånarnas
och besökarnas möjlighet till fritidsaktiviteter. Nämnden utvecklar parker och grönområden
samt skapar aktiviteter för ett jämställt och tillgängligt nyttjande året om.
Förväntat resultat

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

Årsmål

Kungsholmsbor tycker att det finns goda möjligheter till spontanidrott
i Stockholm

86 %

KF:s årsmål

Periodicitet
År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen genomför tillgänglighetshöjande åtgärder i parklekar

2019-01-01

2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att arbeta med utgångspunkt
i Stockholms stads miljöprogram.
Energi

Medarbetarna inom förvaltningen informeras om hållbarhet. Förvaltningen arbetar med att
energieffektivisera verksamheternas lokaler.
Avfall

Förvaltningen arbetar med att minska avfallsmängderna vid nyinköp och bortforsling av
möbler genom att i möjligaste mån använda stadens återbrukstjänst, Stocket.
Vidare upprättar och följer verksamheterna rutiner för att öka utsorteringen av förpackningar
och matavfall, där det är möjligt samt minskar användningen av icke förnyelsebara
engångsartiklar.
Förvaltningen kommer under året att verka för ett stärkt samarbete med trafikkontoret och
Stockholm vatten och avfall AB i syfte att förbättra och effektivisera skräphanteringen så att
den offentliga miljön upplevs ren och snygg oavsett förvaltningsgränser.
Hållbar mat

Förvaltningen arbetar med att öka den ekologiska maten och uppföljning per
verksamhetsområde kommer att ske löpande under året. För att öka andelen vegetariska
måltider i verksamheterna ska kunskaperna hos medarbetarna öka. Antalet vegetariska
måltider per vecka ska öka inom förskolorna. Vid representation, catering, möten och övriga
inköp serveras ekologiskt och vegetarisk mat i största möjligaste mån i samtliga
verksamheter.
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Kemiska ämnen och material

Förvaltningen strävar efter att inte ha några utfasningsämnen i verksamheternas
kemikaliesortiment. Förskolorna arbetar med vägledningen för en kemikaliesmart förskola
och fortsätter med åtgärder på nivå två vilket innebär utbyte av bland annat köksutrustning
samt möbler. Förskolorna inleder dessutom arbetet med åtgärder på nivå tre, som bland annat
fokuserar på utomhusmiljön. Förvaltningen inventerar användandet av plastgranulat i
diskmaskiner i storkök i med syfte att minska spridningen av mikroplaster.
Förvaltningen använder giftfria material i parkerna och byter succesivt ut gammalt material
som inte uppfyller stadens miljökrav. Under året kommer förvaltningen skaffa fördjupad
kunskap om bland annat virke, konstgräs, gummibeläggningar samt om behandling och
miljömässiga och ekonomiskt hållbara material i parker och grönområden utifrån
miljöförvaltningens rekommendationer.
Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar och bidrar till en mångfald
av ekosystemtjänster

I parker och grönområden produceras en rad ekosystemtjänster som staden och människan är
beroende av eftersom de renar luft och vatten, minskar buller och får oss att må bättre. Under
året deltar förvaltningen i stadens arbete med biologisk mångfald.
I Rålambshovsparken fortsätter arbetet med mångfunktionella anpassningar för dagvattenoch skyfallshantering, som även ger mervärden till parken och dess besökare. Under våren
färdigställs "Skyfallsdammen", med spelplan, nya sittplatser och planteringar. Under året
anpassas strandområdet för att förbättra avrinningen och saneras även mot föroreningar.
Projektering inleds för etappen "Regnparken", där en stor växtbädd med biokol tar hand om
dagvatten från trafikytor i närheten.
Stadsodlingar gynnar både biologisk mångfald och stärker sociala sammanhang. Arbetet med
brukaravtal för odling fortsätter. Under året ska avdelningen hitta en ersättningsplats för
stadsodlingen i Primus på Lilla Essingen, som behöver flyttas på grund av exploatering. En
tillfällig yta med odlingslådor kommer att iordningsställas i Signalparken under
projekteringstiden för den nya parken. Medborgare kan prova på att odla i lådor under året,
som en del i arbetet att få en förening som kan etablera sig och odla i stadsodlingen som
planeras in i upprustningen av Signalparken.
Förvaltningen fortsätter delta i styrgruppen för arbetet med lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för
god vattenstatus i bland annat Riddarfjärden. Förvaltningen deltar även i
exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets samt trafikkontorets planering av
stadsutvecklingen i Stadshagen och Kristineberg och verkar för att de ekologiska sambanden
stärks där.
Framtagandet av skötselplaner i syfte att öka biologisk mångfald och stärka ekosystemtjänster
i parkerna fortsätter. Även naturvårdsarbetena fortsätter i de ekmiljöer som är upptagna i
ekdatabasen.
Hållbara klimatinvesteringsbidrag

Förvaltningen ansöker om klimatinvesteringsmedel för miljösmarta skräpkorgar, som drivs av
solenergi, komprimerar skräpet och minskar transporterna. Förvaltningen ansöker om medel
för att genomföra åtgärder på nivå två och tre enligt vägledning för kemikaliesmart förskola.
Detta innebär bland annat att byta ut resterande köksutrustning, möbler och textilier till
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kemikaliesmarta produkter samt påbörja utbytet av lekutrustning och fallskydd utomhus.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

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

100 %

75%

År

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

100 %

100%

År

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

50 %

50%

År

Köpt energi (GWh)

2,4 GWh

1735 GWh

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
och berörda bolag utreda om flytande papperskorgar i anslutning till
stadens strandbad kan förbättra den lokala stadsmiljön och minska plasten
i stadens vattendrag

2019-01-01

2019-12-31

Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö
Beskrivning

Med en hållbar livsmiljö avses bland annat att energianvändning är effektiv och
energiförbrukningen i förvaltningens lokaler minskar. Mängden avfall från verksamheterna
minimeras då verksamheterna bland annat ökar insamlingen av förpackningar och fler
verksamheter sorterar ut sitt matavfall för biologisk behandling. Mängden engångsartiklar
minskar i verksamheterna. Vid representation, catering och övriga inköp väljer förvaltningen i
möjligaste mån ekologiska och vegetariska alternativ. Förvaltningen följer Stockholms stads
kemikalieplan och förskolorna genomför som planerat åtgärder enligt kemikaliecentrums
vägledning för kemikaliesmart förskola. Genom att systematiskt införa fler digitala och
miljösmarta papperskorgar minskar transporter och nedskräpning.
Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Verksamheterna inom förvaltningen
förebygger uppkomsten av avfall och avfallet återbrukas och återvinns i möjligaste mån och
tas omhand resurseffektivt. Förvaltningens verksamheter har en hög andel ekologisk och
vegetarisk mat. Medarbetare inom förvaltningen gör kemikaliesmarta inköp. Produkter och
material med lägre miljökrav har fasats ut. Parkskötseln och skräphanteringen i parkerna är
miljösmart.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen inventerar och kartlägger användning av platsgjutet gummi
och konstgräs i stadsdelsområdets parker

2019-01-01

2019-12-31

Förvaltningen inventerar och kartlägger användning av träskyddsmedel i
stadsdelsområdets lekplatser

2019-01-01

2019-12-31

Förvaltningen tar fram en strategi för att driva ett effektivt miljöarbete inom
förvaltningens verksamheter

2019-01-01

2019-12-31

Förvaltningen tar fram en övergripande handlingsplan för att minska

2019-01-01

2019-03-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

2019-01-01

2019-12-31

matsvinnet i verksamheterna
Förvaltningen tar fram lättläst material om källsortering som kan användas
inom den sociala omsorgen

Nämndmål:
2.5.2 Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar och
bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster
Beskrivning

Nämnden bidrar till målet genom att bland annat arbeta med strategier för dagvattenhantering
samt skötsel och åtgärder som gynnar biologisk mångfald.
Förväntat resultat

Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar. Den biologiska
mångfalden och ekosystemtjänsterna synliggörs och förstärks.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra landskapsvård i ekmiljöerna enligt ekdatabaserna

2019-01-01

2019-12-31

Iordningsställa yta för stadsodling i Signalparken

2019-01-01

2019-12-31

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

2019-01-02

2019-12-31

Ta fram en trädvårdsplan samt genomföra åtgärder för Sysslomansparken

2019-01-01

2019-12-31

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

2019-01-02

2019-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges mål om ett ekonomiskt hållbart
Stockholm nås genom att verksamheterna bedrivs med fokus på att nå uppsatta
verksamhetsmål inom tilldelad budgetram. Samverkan och dialog sker mellan
verksamhetsområden och inom staden. Utbyte av kunskaper och goda exempel genererar
nytänkande och effektiva arbetssätt.
Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare genom att systematiskt arbeta för en god
organisatorisk och social arbetsmiljö. Förvaltningens chefer ska ha medarbetarnas förtroende
och skapar förutsättningar för att medarbetarna tar ansvar och är delaktiga i utvecklingen.
Förvaltningens kärnvärden lyhörd, engagerad och nytänkande är ledord för verksamheterna.
Insatser genomförs för att säkra chefs- och kompetensförsörjningen. Förvaltningen är fri från
diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
För att verksamheterna ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt sker regelbunden
uppföljning av lokalbehov, organisation, bemanning och schemaläggning.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges mål om ett ekonomiskt hållbart
Stockholm nås genom att verksamheterna bedrivs med fokus på att nå uppsatta
verksamhetsmål inom tilldelad budgetram.
För att nämndens resurser ska används på bästa sätt för medborgarna är det viktigt att samtliga
verksamheter bedrivs kostnadseffektivt. Ekonomiuppföljningar genomförs månadsvis och
verksamheternas kostnader och kvalitet jämförs kontinuerligt. Enheter som prognostiserar
underskott vidtar åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar

100 %

100 %

Tertial

Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar

100 %

100 %

Tertial

Nämndens prognossäkerhet T2

+/-1 %

+/- 1 %

År

Nämndmål:
3.1.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Beskrivning

Nämndens budget ska rymmas inom givna ekonomiska ramar och resurserna ska användas
effektivt för att nå uppsatta mål. Kontinuerliga ekonomiuppföljningar på enhets-, avdelningsoch nämndnivå genomförs månadsvis.
Medarbetarnas delaktighet är nödvändig för att identifiera utvecklingsområden, ta fram
åtgärder och uppnå en hållbar effekt. De ska också vara delaktiga i planering och uppföljning
av verksamheten och tillsammans med chefer samla och sprida goda exempel på effektiva
arbetssätt.
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och förvaltningen säkerställer en långsiktig stabilitet i
ekonomin. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör
anpassningar inom budgetramen utifrån behov. Prognossäkerheten är god och åtgärder vidtas
vid behov.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna
Nämnden bidrar till verksamhetsmålet genom att vara en attraktiv arbetsgivare, ett aktivt
ledar- och medarbetarskap och att aktivt arbeta med verksamhetsförbättringar.
Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen behöver alltid arbeta för en hälsosam arbetsmiljö där medarbetare i hög grad
upplever en bra arbetssituation och kan rekommendera sin arbetsplats till andra. Detta uppnås
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bland annat genom ett systematiskt arbete med att utveckla arbetssätt och metoder med syfte
att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Inom socialtjänsten och
äldreomsorgen sker fortsatt arbetet med handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen för
biståndshandläggare och socialsekreterare. En hälsosam arbetsmiljö påverkar både
sjukfrånvaron och personalrörligheten.
Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning inom förvaltningen. Rätt kompetens på rätt
plats i organisationen är avgörande för att skapa en effektiv organisation. Arbetet med att
analysera personalrörligheten och dess orsaker görs kontinuerligt. Beräkningar visar att av
stadens totala rekryteringsbehov för 2019 beror närmare 70 procent på personalrörlighet. Mot
bakgrund av detta fokuserar förvaltningen främst på åtgärder för att behålla och utveckla
befintliga medarbetare.
Förvaltningen har sett ett behov av att förnya och effektivisera den förvaltningsövergripande
introduktionen. En digital introduktion tas fram under våren 2019 vilket ökar tillgängligheten
då introduktionen kan genomföras när det passar medarbetare och verksamheter bäst.
En del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att kunna erbjuda trygga anställningar och heltid
som norm varvid förvaltningen arbetar vidare med att minska andelen deltidsanställningar och
allmänna visstidsanställningar.
Förvaltningen kommer fortsätta att förbättra arbetet med att motverka diskriminering,
kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier genom att
implementera förtydligande rutiner och APT-material för kränkande särbehandling och aktiva
åtgärder. Förvaltningens arbetsklimat upplevs som öppnare i jämförelse med tidigare år och
enligt 2018 års medarbetarenkät vet 94 procent av medarbetarna var de ska vända sig om de
upplever sig utsatta för diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier på arbetet.
Ledarskap

Ett modernt och tillitsfullt ledarskap är viktigt då det gynnar kvalitetsutveckling.
Förvaltningen kommer aktivt delta i stadens nya chefsförsörjningsprocess. En öppen och
innovativ kultur där medarbetarna ges utrymme, inflytande och förutsättningar att prova nya
idéer bidrar till verksamhetsförbättringar och till högre kvalitet i verksamheterna.
Medarbetarenkäten för 2018 visar att förvaltningens chefer har högre värden inom området
styrning än inom ledarskap. Ledarskapsindexet steg från 77 till 82 under 2018 men ligger
fortfarande lägre än indexet för styrning som ligger på 84.
Nämndens verksamheter använder resurser effektivt, hållbart och innovativt

Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar samhällsservice av hög kvalitet. Förvaltningens
centrala administration är ett stöd för all verksamhet, framförallt för chefer. Under året ska en
nöjdhetsmätning genomföras.
Samtliga lokaler utnyttjas så effektivt som möjligt. Lokalbehov, organisation, bemanning och
schemaläggning följs regelbundet upp så att verksamheterna kan arbeta så effektivt som
möjligt.
Förvaltningen deltar i flera stadsövergripande projekt för att effektivisera verksamheterna som
till exempel skolplattformen, sociala system för individärenden, Edok för dokumentation av
allmänna ärenden och GSIT (upphandling av ny datorutrustning). En plan finns för införandet
och information ges löpande till chefer och medarbetare. Förvaltningen deltar även i det
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digitala förnyelseprojektet Effektivare uppföljning av parkskötselentreprenader som omfattar
samtliga stadsdelsnämnder och trafiknämnden. För att effektivisera verksamheterna och göra
brukarna mer delaktiga inför verksamheterna olika digitala lösningar så som Ipads, OneNote
och Skype.
Inköp av varor och tjänster följer riktlinjer och görs i första hand i inköpssystemet. Avtal följs
upp systematiskt enligt plan. En gemensam upphandling av ny entreprenör för
parkinvesteringar och drift av plaskdammar pågår.
Förvaltningen ser ett stort behov av upprustning och renovering av Alströmerhemmets vårdoch omsorgsboende samt Fridhemmets servicehus. Förvaltningen har kontinuerliga möten
med Micasa och det är viktigt att dessa möten leder till resultat. Det finns behov av att Micasa
tar fram en plan för löpande underhåll av lokaler och lägenheter för att säkerställa att
verksamhetens lokaler är ändamålsenliga och att de boendes lägenheter uppfyller
lägenhetsstandard.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Aktivt Medskapandeindex

83

82

År

Andel elektroniska inköp

70 %

tas fram av
nämnden

Tertial

Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys

95 %

tas fram av
nämnd

Tertial

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

87 %

87%

År

Index Bra arbetsgivare

85

85

År

Sjukfrånvaro

7,6 %

tas fram av
nämnd

Tertial

Sjukfrånvaro dag 1-14

2,4 %

tas fram av
nämnd

Tertial

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samverkan med socialnämnden och
stadsdelsnämnderna göra en översyn av resursfördelningssystem inom
funktionshindersområdet

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna fortsätta
arbetet med att ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetssituationen
för barnskötare och förskollärare

2019-01-01

2019-08-31

Nämndmål:
3.2.1 Kompetenta ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsosam
arbetsmiljö
Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att allt arbete med medarbetare och ledare
utgår från personalpolicyn. Genom olika typer av ledarutvecklingsinsatser förbättras och
förstärks ledarnas förmåga att skapa delaktighet och inflytande för medarbetarna. Genom den
årliga medarbetarundersökningen följer förvaltningen upp och utvecklar arbetet med att leva
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upp till personalpolicyn. Förvaltningen arbetar systematiskt med att uppfylla kraven i
arbetsmiljölagstiftningen. Alla enheter arbetar utifrån arbetsmiljöårshjulet med att undersöka,
riskbedöma och åtgärda och följa upp risker i arbetsmiljön samt med att förebygga hot och
våld. Alla verksamheter har fått i uppdrag att under året särskilt förbättra arbetet med den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Analyser av medarbetarenkäten, arbetsplatsbesök,
personalrörlighet och sjukfrånvaro genomförs och utgör tillsammans med förvaltningens
kompetensförsörjningsplan grunden för arbetet med att klara kompetensförsörjningen.
Förväntat resultat

Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där ledarskapet utifrån tillit skapar delaktighet och
inflytande. Genom att ha rätt kompetens på rätt plats i hela organisationen bidrar
medarbetarna till verksamhetsutveckling. Heltid är norm vid nyanställning och otrygga
anställningar minimeras. Samtliga chefer har kompetens, verktyg och förutsättningar för att
arbeta systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Förvaltningen är fri
från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier. Personalrörlighet och sjukfrånvaro ligger på en sund nivå.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel medarbetare inom förskolan som kan rekommendera sin
arbetsplats

70 %

År

Andel medarbetare inom socialtjänsten som kan rekommendera sin
arbetsplats

64 %

År

Andel medarbetare inom äldreomsorgen som kan rekommendera sin
arbetsplats

72 %

År

Andel medarbetare som vet var de ska vända sig om hen upplever
sig utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier

95 %

År

Ledarskapsindex

83

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter reviderar befintlig kompetensförsörjningsplan

2019-01-01

2019-09-30

Förvaltningen ska analysera och sprida information om stadens nya
chefsförsörjningsprocess samt se över styrdokument så att de
överensstämmer med stadens nya chefsförsörjningsprocess.

2019-01-01

2019-12-31

Förvaltningen ska ta fram en förvaltningsövergripande digital introduktion
för nyanställda medarbetare

2019-01-01

2019-05-31

Implementera reviderade rutiner och APT-material för kränkande
särbehandling och aktiva åtgärder

2019-01-01

2019-12-31

Nämndens verksamheter skapar ett systematiskt arbetssätt för att utveckla
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

2019-01-01

2019-12-31
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Nämndmål:
3.2.2 Nämndens verksamheter använder resurser effektivt, hållbart och
innovativt
Beskrivning

Genom ett effektivt nyttjande av personal, kompetens, lokaler m.m. skapas förutsättningar för
en hållbar ekonomi och god kvalitet. Chefer och medarbetare tar tillvara digitaliseringens
möjligheter och utnyttjar välfärdsteknik. Innovationer och nytänkande uppmuntras internt och
vid upphandlingar. Förvaltningens centrala administration stöttar verksamheterna med
stockholmarnas bästa i fokus. Samverkan sker mellan verksamhetsområden och
stadsdelsnämnder för att lära av varandra och utveckla effektiviteten. Jämställdhetsanalyser
genomförs vid behov.
Förväntat resultat

Nämndens verksamheter använder resurser effektivt så att invånarna får största möjliga nytta
för skattepengarna. Användandet av digitala verktyg och välfärdsteknik utvecklas. Inköp av
varor och tjänster följer riktlinjer och görs i första hand i inköpssystemet. Uppföljning av avtal
sker enligt plan. Resursfördelningen är jämställd.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kompetensutveckla chefer och medarbetare i digitala system och verktyg

2019-01-01

2019-12-31

Mäta chefernas upplevelse av det administrativa stödet som ges till
verksamheterna

2019-01-01

2019-12-31

Skapa ett förvaltningsövergripande nätverk för lokala administratörer i syfte
att effektivisera kommunikationen och ge stöd och möjlighet till
kunskapsutbyte

2019-01-01

2019-12-31

Uppföljning av ekonomi
Nämndens ekonomiska förutsättningar
Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat
utfall 2018 (Okt)

Individ- och familjeomsorg

74,5

71,9

73,3

73,3

varav barn och ungdom

32,6

32,1

32,5

32,5

varav vuxen

14,6

14,0

14,0

14,0

varav socialpsykiatri

18,9

18,0

18,0

18,0

Ekonomiskt bistånd

21,0

21,0

21,0

23,5

varav handläggning

8,2

7,3

7,3

7,3

Arbetsmarknadsåtgärder

3,6

5,6

5,6

6,1

Barn, kultur och fritid

11,0

10,5

11,0

11,0

Förskola

284,9

296,3

287,9

287,9

Äldreomsorg

523,0

510,1

510,4

498,9

Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning

199,8

193,9

203,1

210,6
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Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat
utfall 2018 (Okt)

Stadsmiljö

25,8

23,9

25,8

25,8

Nämnd och
förvaltningsövergripandeadministration

41,8

40

40

39,5

Övrig verksamhet

4,0

3,5

3,5

0,0

Totalt

1 189,4

1 176,7

1 181,6

1 176,6

Kommunfullmäktige har i budget för år 2019 anvisat Kungsholmens stadsdelsnämnd 1 189,4
mnkr netto. Budgeten (anslaget) fördelas till stadsdelsnämnderna med hjälp av olika
resursfördelningssystem. Anslaget finansierar individ- och familjeomsorg, ekonomiskt
bistånd, vissa arbetsmarknadsåtgärder, barn, kultur och fritid, förskola, äldreomsorg, stöd och
service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljö, m.m. Tilldelad budget innehåller
inte några särskilda medel för att täcka nämnd- och förvaltningsövergripande administration. I
budget för år 2019 har 41,8 mnkr omfördelats för att täcka dessa kostnader. Beloppet
motsvarar 3,5 procent av nettoomslutningen.
Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat utfall
2018 (Okt)

Kostnader

1 535,1

1 543,2

1 573,9

1 575,9

Intäkter

-345,7

-366,5

-392,3

-399,3

Netto

1 189,4

1 176,7

1 181,6

1 176,6

I budgeten beaktas endast kostnader och intäkter för nämndens åligganden gentemot
invånarna i Kungsholmens stadsdelsområde. Undantag från detta utgörs av att budgeten
innehåller 16,4 mnkr för två s.k. kommunövergripande verksamheter, Hörselförskola 6,2
mnkr och en för habilitering för barn med funktionsvariationer om 10,2 mnkr. Ett ytterligare
undantag som rör åligganden gentemot andra personer än invånarna på Kungsholmen utgörs
bl.a. av försäljning av verksamhet till andra nämnder och kommuner. Sådan försäljning sker
bl.a. vid äldreboenden och dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
Stadsdelsnämnden bekostar dessa åtaganden med de intäkter som erhålls. Dessa kostnader
och intäkter benämns omslutningsförändringar. Omslutningsförändringar uppkommer även
vid vissa externa transaktioner (t.ex. migrationsintäkter som är en form av statsbidrag, hyror
och avgifter för mat som pensionärer i äldreboenden betalar samt s.k. LASS-intäkter från
försäkringskassan). Utöver kostnadsramen om 1 232,4 mnkr och intäktskrav om 43,0 mnkr
budgeteras därför kostnader och intäkter med 302,7 mnkr.
Prestationsbudgeterade verksamheter
I stadens resursfördelningssystem finns olika former av medelstilldelning. För
förskoleverksamhet tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn.
Motsvarande gäller för vissa personer med funktionsnedsättning avseende boende, daglig
verksamhet, korttidshem och korttidstillsyn. Prestationsbudgeteringen bygger på
inskrivningstal under året. Därför erhåller nämnden sin slutliga budget för året i slutet av år
2019.
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Individ- och familjeomsorg (barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri)
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat utfall
2018 (Okt)

Kostnader

135,7

154,1

182,5

182,5

Intäkter

-61,2

-82,2

-109,2

-109,2

Netto

74,5

71,9

73,3

73,3

Individ- och familjeomsorg innefattar tre delar: barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri.
Jämfört med verksamhetsplan för år 2018 har budgeten ökat 1,4 mnkr. Fördelning per
delområde exklusive den gemensamma ledningsfunktionen om 8,4 mnkr redovisas nedan:
– Barn och ungdom
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat utfall
2018 (Okt)

Kostnader

93,0

106,1

133,5

133,5

Intäkter

-60,4

-74,0

-101,0

-101,0

Netto

32,6

32,1

32,5

32,5

Stadsdelsnämnden har ett särskilt ansvar för barns uppväxtvillkor och för skydd och stöd till
barn och ungdomar i utsatta livssituationer. Verksamheten omfattar såväl preventiva som
avhjälpande insatser. Jämfört med verksamhetsplan för år 2018 har budgeten ökat 0,4 mnkr.
Individ- och familj,
barn och ungdom
Antal helårsplatser

VP 2019

VP 2018

Snitt 2018

Utfall okt

§12

1

1

1

1

HVB

1

2

2

1

Stödboende

2

2

3

1

Jourhem

1

3

2

1

– Vuxna
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat utfall
2018 (Okt)

Kostnader

15,4

14,0

14,0

14,0

Intäkter

-0,8

0,0

0,0

0,0

Netto

14,6

14,0

14,0

14,0

I tabellen ovan har verksamhet för vuxna med beroendeproblematik och verksamhet för
personer som utsatts för våld i nära relationer budgeterats. Inom verksamhetsområdet
omfattas även personer med komplexa vårdbehov, samsjuklighet, psykisk sjukdom och
missbruksproblematik. Ytterligare finns verksamhet för personer som omfattas av tak över
huvudet garantin, s.k. TÖG. Vidare finns budget- och skuldrådgivning i verksamhetsområdet.
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Nämnden har i uppdrag att identifiera och erbjuda stöd och skydd till kvinnor och män som
utsätts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld. Nämnden ska även erbjuda insatser
till vuxna som utövar våld mot närstående. Jämfört med verksamhetsplan för år 2018 har
budgeten ökat 0,6 mnkr.
Individ- och
familjeomsorg,
vuxen
Antal helårsplatser

VP 2019

VP 2018

Snitt 2018

Utfall okt

HVB

6

2

4

6

§12

1

1

1

1

Stödboende

32

22

27

32

– Socialpsykiatri
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat utfall
2018 (Okt)

Kostnader

18,9

26,2

26,2

26,2

Intäkter

0

-8,2

-8,2

-8,2

Netto

18,9

18,0

18,0

18,0

Verksamheten omfattar insatserna bostad med särskild service, boendestöd, stödboende,
sysselsättning, ledsagning och kontaktperson. I stadsdelsområdet finns en öppen
träffverksamhet. Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 17,7 mnkr. För den
anslagsbudgeterade verksamheten (öppen träffverksamhet) budgeteras 1,2 mnkr. För
verksamhetens övergripande kostnader budgeteras 1,4 mnkr inom den gemensamma
ledningsfunktionen för hela individ- och familjeomsorgen. Jämfört med verksamhetsplan för
år 2018 har budgeten ökat 0,9 mnkr.
Socialpsykiatri
Antal helårsplatser

VP 2019

VP 2018

Snitt 2018

Utfall okt

Boendestöd

68

58

64

69

HVB

12

17

15

12

Bostad med särskild
service

3

3

3

3

Ekonomiskt bistånd
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat utfall
2018 (Okt)

Kostnader

21,6

21,6

21,6

24,1

Intäkter

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

Netto

21,0

21,0

21,0

23,5

Inom ekonomiskt bistånd är uppdraget att arbeta för att personer som ansöker om ekonomiskt
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bistånd får bästa möjliga information, stöd och hjälp för att bli självförsörjande. Under tiden
prövas rätten till ekonomiskt bistånd. Budgeten för ekonomiskt bistånd består av kostnader för
handläggning om 8,2 mnkr och 12,8 mnkr för bistånd. Jämfört med verksamhetsplan för år
2018 är budgeten oförändrad.
I arbetet med att minska behovet av ekonomiskt bistånd sker fortsatt satsning på
visstidsanställningar. Medel ska användas för att ge enskilda personer som uppbär ekonomiskt
bistånd en visstidsanställning i staden under maximalt ett års tid.
Ekonomiskt bistånd
VP 2019

VP 2018

Snitt 2018

Utfall okt

Antal hushåll per
månad

99

117

135

144

Antal barn per månad

68

47

66

68

Medelbidrag per
hushåll (kr/mån)

10 785

9 596

11 311

10 875

Utbetalt bistånd
(tkr/månad)

1 066

1 207

1 527

1 566

Arbetsmarknadsåtgärder
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat utfall
2018 (Okt)

Kostnader

5,6

8,1

8,1

8,6

Intäkter

-2,0

-2,5

-2,5

-2,5

Netto

3,6

5,6

5,6

6,1

Nämndens arbetsmarknadsåtgärder utgörs till stor del av arbetsträning och bedömning av
arbetsförutsättningar hos personer som - på grund av medicinska eller andra skäl - står långt
från arbetsmarknaden och för närvarande inte är aktuella för Jobbtorg eller Jobbtorg Resurs.
Här ingår också ansvaret för arbetet med Stockholmsjobb, tidigare visstidsanställningar, och
offentligt skyddade anställningar, OSA. Jämfört med verksamhetsplan för år 2018 har
budgeten minskat med 2,0 mnkr. Förändringen beror på att nämnden omfördelade 1,9 mnkr
till feriearbeten 2018 från annan verksamhet.
Nämnden har erhållit 1,9 mnkr för feriearbete. Sammanlagt beräknas kostnaderna för de
ca 300 feriearbetstillfällen som planeras under år 2019 motsvara 4,3 mnkr vilket innebär att
nämnden beräknas ianspråkta medel till feriearbete av den avsatta reserven under övrig
verksamhet.
Barn, kultur och fritid
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat utfall
2018 (Okt)

Kostnader

11,9

11,5

12,0

12,0
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Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat utfall
2018 (Okt)

Intäkter

-0,9

-1,0

-1,0

-1,0

Netto

11,0

10,5

11,0

11,0

De förebyggande barn- och ungdomsinsatserna inom verksamhetsområdet utgörs i huvudsak
av en fritidsgård, två parklekar (en i Rålambshovsparken och en i Kronobergsparken),
prevention, fältassistenter, ungdomsmottagning samt viss lovverksamhet. Vidare ingår
konsumentvägledning, föreningsbidrag samt traditionell kolloverksamhet i
verksamhetsområdet.
I samverkan med skolor inom stadsdelsområdet arbetar fältassistenter och
preventionssamordnare med att ge barn- och ungdomar ett normkritiskt förhållningssätt.
Vidare erbjuds föräldrautbildningar. Ytterligare ryms arbetet med att motverka
våldsbejakande extremism samt samverkan med polis inom verksamhetsområdet. Jämfört
med verksamhetsplan för år 2018 har budgeten ökat 0,5 mnkr.
Förskola
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat utfall
2018 (Okt)

Kostnader

312,8

324,6

315,0

315,0

Intäkter

-27,9

-28,3

-27,1

-27,1

Netto

284,9

296,3

287,9

287,9

Stadsdelsnämnden ansvarar för totalt 32 förskolor fördelat på fem förskolenheter. I
verksamhetsområdet ingår också insatser till barn i behov av särskilt stöd och öppen förskola.
År 2018 var det ett sammanlagt snitt på ca 1 944 barn inskrivna i de kommunala förskolorna.
För öppen förskola har 2,6 mnkr budgeterats. En öppen förskola finns i Kristineberg och en i
Rålambshovsparken.
Nämnden får en grundschablon per inskrivet barn i förskolan. Förskoleenheterna får sedan
huvuddelen av schablonbeloppet i ersättning i form av en så kallad förskolepeng. Den av
kommunfullmäktige fastställda ”minimipengen” är 80 procent av grundschablonen. Den av
förvaltningen föreslagna förskolepengen uppgår till 81 procent. Kommunfullmäktige har höjt
förskoleschablonen med 2 procent jämfört med år 2018. I förvaltningens förslag har
motsvarande höjning av förskolepengen gjorts. Fyra av fem förskoleenheter föreslås utgöra
resultatenheter (se bilaga7). Jämfört med verksamhetsplan för år 2018 har budgeten minskat
med 11,4 mnkr beroende på färre antal barn.
Förskola

VP 2019

VP 2018

Snitt 2018

Utfall okt

Antal barn inskrivna i
kommunal förskola

2 042

2 105

1 944

1 864

varav ålder 1-3

941

963

1 020

1 160

varav ålder 4-5

1 101

1 142

924

704
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Äldreomsorg
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat utfall
2018 (Okt)

Kostnader

739,3

733,0

733,3

726,8

Intäkter

-216,3

-222,9

-222,9

-227,9

Netto

523,00

510,1

510,4

498,9

Äldreomsorgen ger insatser till personer i åldern 65 år och uppåt utifrån beslut om bistånd.
Insatser som tillhandahålls är hemtjänst i ordinärt boende, servicehus, vård- och
omsorgsboende, korttidsboende i avvaktan på hemgång eller avlastning för anhörigvårdare
dagverksamhet samt trygghetslarm. Förebyggande insatser erbjuds i form av en öppen
mötesplats för äldre, äldrekurator samt genom en insats för tryggt mottagande i hemmet.
Den budget nämnden beslutar om består av tre delar; beställarbudget, anslagsbudgeterad
verksamhet och övergripande kostnader för verksamhetsområdet. Huvuddelen av budgeten
utgörs av en beställarbudget, d.v.s. de medel som biståndshandläggarna använder för att köpa
vård och omsorg av intäktsfinansierade utförare i egen regi, entreprenaddrivna verksamheter,
andra nämnder och av privata vårdgivare. I biståndshandläggningen ingår utredning och
beslut om insatser samt uppföljning och utvärdering av pågående insatser. Förvaltningen
föreslår att beställarbudgeten år 2019 uppgår till 498,9 mnkr Härutöver föreslås att nämnden
avsätter 21,1 mnkr netto för verksamhetsområdets övergripande kostnader så som
uppföljning, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), IT-kostnader mm.
Äldreomsorgens nettobudget för 2019 är 523 mnkr, vilket är en ökning om 13 mnkr jämfört
med föregående år vilket främst beror på volymökningar. 2,5 mnkr är avsatta för kostnader i
samband med övertagande av Alströmerhemmet i egen regi. Nämnden har ett intäktskrav om
16,3 mnkr, vilket består av avgifter för vård och omsorg.
Ersättningsnivåerna för vård- och omsorgsboende indexuppräknas med 2,6 procent.
Ersättningen för hemtjänst i ordinärt boende och dagverksamhet höjs med 2,0 procent i egen
regi och 2,5 procent till utförare i enskild regi.
Äldreomsorgen

VP 2019

VP 2018

Snitt 2018

Utfall okt

Antal personer med
heldygnsomsorg

432

426

412

428

Antal personer med
hemtjänst

960

945

950

954

Antal personer på
servicehus

88

89

83

85

Antal personer på
dagverksamhet

65

60

57

61

Tryggt mottagande i hemmet
För att ge de äldre en tryggare hemgång från sjukhus till ordinärt boende finns inom
beställarenheten arbetsgruppen Tryggt mottagande. Arbetet bedrivs i samverkan med
Norrmalms stadsdelsförvaltning. Totalt sju undersköterskor är anställda för att vara en bro
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mellan primärvården, hemtjänsten och primärvårdsrehabilitering för att skapa trygghet de
första 14 dagarna efter hemgång. Arbetssättet startade som ett projekt 2016 och har fortsatt
under 2018. För år 2018 erhöll nämnden stimulansbidrag. Förvaltningen föreslår att nämnden
hos kommunstyrelsen ansöker om 4,0 mnkr för att Tryggt mottagande ska kunna fortsätta
under 2019.
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat utfall
2018 (Okt)

Kostnader

236,6

222,9

232,1

239,6

Intäkter

-36,8

-29,0

-29,0

-29,0

Netto

199,8

193,9

203,1

210,6

Verksamheten omfattar insatser för personer med funktionsnedsättning i åldern 0-64 år.
Insatser som tillhandahålls är bland annat gruppbostad, daglig verksamhet, personlig
assistans, avlösning, ledsagning och korttidsvistelse för barn.
Liksom för äldreomsorgen utgörs huvuddelen av budgeten av en beställarbudget, d.v.s. de
medel som biståndshandläggarna använder för att köpa vård och omsorg av
intäktsfinansierade utförare i egen regi, av andra nämnder och av enskilda utförare.
Huvuddelen av budgeten för personer med funktionsnedsättning erhåller stadsdelsnämnden
genom schablonbelopp för varje person som får en insats. Nämndens sammanlagda
schablonersättning fastställs genom individuella nivåbedömningar som görs under budgetåret,
varför nämnden får sin slutliga budget först under hösten 2019.
Jämfört med verksamhetsplan för år 2018 har budgeten ökat 5,9 mnkr. Förvaltningen föreslår
att beställarbudgeten uppgår till 198,6 mnkr netto. För verksamhetsområdets övergripande
kostnader avsätts sammanlagt 1,2 mnkr. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeten föreslås
således uppgå till 199,8 mnkr. Ersättningsnivåerna för vuxen- och barnboende, daglig
verksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS är höjda
med en 1,0 procent jämfört med 2018.
Omsorg om
funktionshindrade

VP 2019

VP 2018

Snitt 2018

Utfall okt

Antal personer på
vuxenboende

90

81

90

90

Antal personer på
barnboende

0

1

1

0

Antal personer med
insats daglig
verksamhet

151

138

146

151

Antal personer med
LASS

43

44

42

43
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Stadsmiljö
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat utfall
2018 (Okt)

Kostnader

25,8

23,9

25,8

25,8

Intäkter

0

0,0

0,0

0,0

Netto

25,8

23,9

25,8

25,8

I Kungsholmens stadsdelsområde finns ca 900 000 kvadratmeter parkmark, varav drygt
450 000 kvadratmeter är parkyta som kräver kontinuerlig skötsel. Resten av ytan är naturmark
med en lägre frekvens av skötsel. Parkmarken sköts på entreprenad. Kontroll och uppföljning
av entreprenörernas arbete sker genom regelbundna besiktningar. I detta arbete är synpunkter
och klagomål från allmänheten av stort värde. I stadsdelsområdet finns 4 plaskdammar.
Nämnden ansvarar också för 17 lekplatser och tre parklekar samt två konstgräsplaner för
bollspel och lek, fördelat i stadsdelsområdet. Jämfört med verksamhetsplan för år 2018 har
driftbudgeten ökat 0,8 mnkr.
I verksamhetsplanen för år 2019 finns investeringsmedel om 13,7 mnkr avsatta. Dessa medel
är bland annat planerade att disponeras för upprustning av Signalparken, Rålambshovsparken,
Tora Dahls park och Norrmälarstrand. Beräknade avskrivningar och räntor om 12,4 mnkr
ingår i driftbudgeten. Härutöver finns investeringsmedel om 1,9 mnkr avsatta för inköp av
inventarier och maskiner inom förvaltningens olika verksamheter.
Nämnd- och förvaltningsadministration
Ekonomiska förutsättningar
Mnkr

VP 2019

VP 2018

Beräknad slutlig
budget 2018

Prognostiserat utfall
2018 (Okt)

Kostnader

41,8

40,0

40,0

41,5

Intäkter

0

0,0

0,0

-2,0

Netto

41,8

40,0

40,0

39,5

Under nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter budgeteras nämnd, förvaltningschef och
den förvaltningsövergripande administrationen så som lokaler, övergripande IT-kostnader,
information och kommunikation samt ekonomi och HR. Jämfört med verksamhetsplan för år
2018 har budgeten ökat 1,8 mnkr vilket främst beror på ökade servicekostnader samt en
satsning på säkerhets-, kvalitets- och digitaliseringsarbetet.
Övrig verksamhet
Under övrig verksamhet finns 4,0 mnkr reserverade till oförutsedda händelser. Jämfört med
verksamhetsplan för år 2018 har de reserverade medlen ökat 0,5 mnkr.

Investeringar
Nämnden har en investeringsbudget för investeringar i parker och en investeringsbudget för
maskiner och inventarier. De sammanlagda investeringarna för år 2019 uppgår till 15,6 mnkr.
För investeringar i parker och grönområden har nämnden erhållit 13,7 mnkr som fördelas på
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följande objekt:
Mnkr

Budget 2019

Beskrivning

Rålambshovsparken

2,5

Färdigställande av etapp
”Skyfallsdammen” Genomförande av
etapp ”Utloppet samt projektering och
upphandling av etapp ”Regnparken”.

Norr Mälarstrand

3

Sista etappen av förnyelsen av
strandstråket genomförs.

Signalparken

2

Projektering och upphandling
genomförs.

Konradsbergsparken

1

Upprustning genom renovering av
gångvägar, nyplantering av träd,
komplettering av parkmöbler m.m.

Rudbecksparken

0,5

Fortsatt upprustning med bla nya
blomsterplanteringar och ljusskulptur.

Tora Dahls Park

1

Upprustning av gångvägar, vistelseytor
samt ny belysning.

Spårvägsparken

0,1

Garantiskötsel.

Östra Kungsholmen

1,4

Anläggning av äng i
Kronobergsparken, vintersäkring av
vattenmätare m.m.

Västra Kungsholmen

0,7

Markarbeten kring Kristinebergs
plaskdamm samt anläggande av
svärmeribrygga.

Fredhäll/Marieberg

1,0

Tillgänglighetshöjande åtgärder, skyltar
och vintersäkring av vattenmätare.

Lilla och stora Essingen

0,5

Förbättring av trappa, gräsytor i
Luxparken samt reinvesteringar.

Totalt

13,7

Centrala medel

Nycklade medel

Utöver detta har förvaltningen beviljats ca 7,5 mnkr från Boverket ”Grönare städer” för
Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken. Pengarna kan nyttjas fram till 2021.

Resultatenheter
I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden årligen i
verksamhetsplanen besluta om vilka enheter som ska vara resultatenheter. Förvaltningen
föreslår att fyra av fem förskoleenheter, en utförarenhet inom äldreomsorgen, två enheter
inom stöd- och service till personer med funktionsnedsättning, en enhet inom Barn, kultur och
fritid och en enhet inom social psykiatrin utgör resultatenheter (se bilaga 7).

Budgetjusteringar
Tryggt mottagande i hemmet
För att ge de äldre en tryggare hemgång från sjukhus till ordinärt boende finns inom
beställarenheten arbetsgruppen Tryggt mottagande. Arbetet bedrivs i samverkan med
Norrmalms stadsdelsförvaltning. Totalt sju undersköterskor är anställda för att vara en bro
mellan primärvården, hemtjänsten och primärvårdsrehabilitering för att skapa trygghet de
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första 14 dagarna efter hemgång. Arbetssättet startade som ett projekt 2016 och har fortsatt
under 2018. För år 2018 erhöll nämnden stimulansbidrag. Förvaltningen föreslår att nämnden
hos kommunstyrelsen ansöker om 4,0 mnkr för att Tryggt mottagande ska kunna fortsätta
under 2019.
Medel för giftfri förskola
I Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019, som antogs av kommunalfullmäktige i juni
2014, är barns vardag ett prioriterat område. Kemikalieplanen innehåller många åtgärder för
att minska barns exponering av kemikalier. Förvaltningen kommer under 2019 uppnå minst
nivå två i enlighet med ”Vägledning för Kemikaliesmart förskola” med samtliga förskolor.
Vidare kommer flertalet förskolor påbörja arbetet med nivå 3 som handlar om förskolans
inomhusmiljö vad gäller materialval på golv och väggar samt lekutrustning och underlag
utomhus. För detta arbete föreslås nämnden hos kommunstyrelsen begära budgetjustering om
1,0 mnkr. Se vidare i bilaga 9.
Klimatinvesteringsmedel
Stadsdelsnämnden föreslås hos kommunstyrelsen ansöka om budgetjustering om 0,9 mnkr för
klimatinvesteringar i solcellskomprimerande skräpkorgar i enlighet med bilaga 8.
Ingen av de föreslagna budgetjusteringarna är inkluderade i redovisad nämndbudget.

Omslutningsförändringar
Ett undantag som rör åligganden gentemot andra personer än invånarna på Kungsholmen
utgörs bl.a. av försäljning av verksamhet till andra nämnder och kommuner. Sådan försäljning
sker bl.a. vid äldreboenden och dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
Stadsdelsnämnden bekostar dessa åtaganden med de intäkter som erhålls. Dessa kostnader
och intäkter benämns omslutningsförändringar. Omslutningsförändringar uppkommer även
vid vissa externa transaktioner (t.ex. migrationsintäkter som är en form av statsbidrag, hyror
och avgifter för mat som pensionärer i äldreboenden betalar samt s.k. LASS-intäkter från
försäkringskassan). Nämnden ska vid upprättande av budget redovisa den förändrade
omslutningen till kommunstyrelsen. Utöver kostnadsramen och intäktskrav budgeteras därför
kostnader och intäkter med 302,7 mnkr. Omslutningsförändringarna redovisas i bilaga 6. I
bilaga 5 föreslås vilka priser som ska gälla vid försäljning av verksamhet till andra nämnder
och kommuner under år 2019.

Systematiskt kvalitetsarbete
Nämndens kvalitetsarbete utgår ifrån stadens program för kvalitetsutveckling. Detta ska
säkerställa ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för ständig utveckling och förbättring av
stadens verksamheter med största möjliga nytta för stockholmarna.
Styrning och ledning

Stadens system för integrerad styrning och uppföljning har fokus på resultat och effekter för
den enskilde. Nämndens mål och förväntat resultat bryts ned till enhetsmål och arbetssätt och
mäts genom indikatorer på olika nivåer i organisationen. Genom att använda ILS-webb skapas
en gemensam struktur för uppföljning, utveckling, styrning och avstämning av resurser.
stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 52 (54)

Samtliga enheter följer löpande upp måluppfyllelsen och resursanvändning genom att
analysera resultat från brukarundersökningar och indikatorer samt enhetens arbetssätt.
Förvaltningen följer upp enheternas resultat och åtgärder i tertialrapporter och
verksamhetsberättelse.
Uppföljning av kvalitet

Uppföljning av kvalitet sker genom uppföljning av resultat av samtliga av nämndens enheter i
tertialrapporter och i verksamhetsberättelse. Genom tydliga underlag som visar vilka resultat
som leder till måluppfyllelse säkerställs att verksamheterna utvecklas i rätt riktning.
Inom förskolan utvecklas det målstyrda pedagogiska arbetet genom att enhetsmål och
förväntat resultat formuleras på varje förskola, utifrån uppdraget i läroplanen och varje
enskild förskolas behovsanalys. Det följs sedan upp kontinuerligt under året i avdelningarnas
pedagogiska verktyg som finns i skolplattformen. Det gör det systematiska kvalitetsarbetet
meningsfullt och förankrat i arbetslagen.
Inom socialtjänst- och äldreomsorgsavdelningarna genomförs en strukturerad
verksamhetsuppföljning av utförare i egen och privat regi. Inom socialtjänsten genomförs
uppföljning av utförarenheterna i enlighet med stadens rutin. Resultat från uppföljningen
används för fortsatt utvecklingsarbete. Stadens brukarundersökning ger kunskap om hur
brukarna ser på kvaliteten i service och omvårdnad. Socialtjänstavdelningen reviderar
kvalitetsledningssystemet och kommer att utveckla kvalitetsarbetet genom att införa metoden
kollegial observation inom sysselsättningsverksamheterna för personer med
funktionsnedsättning och för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Äldreomsorgens kvalitetsuppföljning görs i en tvärprofessionell arbetsgrupp, Resultat- och
analysgruppen. Underlag för analys är brukarundersökningar, avtalsuppföljningar,
observationer, indikatorer mm. Likvärdig uppföljning genomförs oavsett om verksamheten
drivs i egen regi eller på entreprenad. Indikatorer används för att mäta om nämndens mål
uppfylls. I dialog diskuteras utvecklingsområden, aktiviteter och gemensamma mål
kontinuerligt under året och i samband med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
Kvalitetsuppföljningen kommer att utvecklas med fokus på återkoppling och uppföljning av
resultaten.
Parkmiljöavdelningen fortsätter att utveckla analysen av inkomna synpunkter, idéer och
klagomål för att identifiera behov av åtgärder. Detta jämförs även med den egna
uppföljningen och kontrollen av parkskötseln för att få en tydligare helhetsbild som ett
komplement till stadens medborgarundersökning.
Intern kontroll

Nämndens arbete med intern kontroll utgår ifrån Regler för ekonomisk förvaltning och
Tillämpningsanvisningar för nämndernas interna kontroll.
En tillräcklig intern kontroll skapar förutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv
användning av skattemedel samt service med hög kvalitet till kommuninvånarna. Den interna
kontrollen ska vara utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå att
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, att information om verksamhet och ekonomi är
tillförlitlig och att lagar, förordningar och styrdokument följs.
Intern kontroll är en ständigt pågående process där den politiska ledningen och förvaltningen
samverkar. Se bilaga 2, system för intern kontroll och bilaga 3, plan för internkontroll med
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väsentlighets och riskanalys 2019. Under 2019 ska arbetet med risk-och väsentlighetsanalyser
utvecklas på enhetsnivå för att uppnå ett systematiskt och likvärdigt internt kontrollarbete som
omfattar verksamheten på alla nivåer.
Dialog för kvalitetsutveckling

Dialog om mål och resultat sker vid förvaltningens uppföljningar av verksamhet både i egen
regi och på entreprenad. Förvaltningsledningen följer varje år upp respektive enhet genom ett
strukturerat arbetssätt med fokus på bland annat ekonomi, personal och brukarnöjdhet. Den
interna dialogen sker även genom arbetsgrupper i verksamhetsövergripande frågor med
representanter från alla verksamhetsområden.
Ett ledarskap som bygger på dialog och samverkan är en viktig förutsättning för styrning av
verksamheten. Chefsforum en gång per månad ger möjlighet till dialog, samverkan, internt
lärande och utveckling. Det är enhetschefens ansvar att tillsammans med medarbetare
tydliggöra mål, förväntat resultat och arbetssätt. Att aktivt söka och lära av andra
verksamheter internt och externt är viktigt. Enheterna uppmuntras till deltagande i stadens
kvalitetsutmärkelse. Deltagandet stimulerar kvalitetsarbetet och ger möjlighet till lärande och
utveckling.
Varje enhet har ansvar för att aktivt hitta former för brukardialog. Brukares, vårdnadshavares,
anhörigas, och allmänhetens synpunkter och klagomål är viktiga och ska tas tillvara. Det är i
dialog och samråd som utveckling av förvaltningens olika verksamheter sker. Inom
äldreomsorgen finns ett utvecklingsråd bestående av representanter från hemtjänst,
entreprenörer och privata boenden. Rådet träffas regelbundet och diskuterar
utvecklingsområden och planerar för gemensamma utbildningssatsningar.
Innovation och nytänkande

Inom nämndens verksamheter uppmuntrar chefer till nytänkande och tar tillvara nya idéer.
Idéer kan handla om både det som bidrar till att förenkla livet för målgruppen samt att
effektivisera interna processer. Det är viktigt med lyhördhet gentemot målgruppen och dess
behov, samt att det skapas utrymme för nytänkande och samarbete med externa aktörer som
lärosäten med tillgång till forskning.
Förvaltningen satsar på olika sätt på digitalisering och välfärdsteknik utifrån målgruppernas
behov och för att skapa effektiva verksamheter. En lärande organisation är viktigt och att det
skapas en digital arbetsmiljö som stödjer de processer medarbetarna verkar i. Det behövs
tillgång till välfungerande verktyg för dokumentation samt kunskaps- och beslutsstöd som
säkerställer hög kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar det vardagliga arbetet.
Verksamheternas deltar i digitala övergripande projekt för staden, kunskapsutbyte mellan
verksamhetsområden och internt inom verksamheterna. Till exempel kommer
sysselsättningsverksamheterna samarbeta med Idéslussen för att ytterligare utveckla sitt
kvalitetsarbete (idéslussens sägs främja en innovativ kultur, uppmuntra till att ta fram och
sprida idéer och goda exempel i det dagliga arbetet med verksamhetsutveckling).
För att uppmuntra till nytänkande och skapa engagemang är det viktigt att dela med sig av
goda exempel och idéer. Förvaltningen har under 2018 använt sig av nya kanaler för detta.
Via en reportageserie på Facebook har förvaltningen lyft fram medarbetare som på olika sätt
arbetar för att öka tryggheten på Kungsholmen. Via film har förvaltningen informerat internt
och externt om tjänster som äldreomsorgen erbjuder, till exempel äldrekuratorer och tryggt
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mottagande i hemmet. Detta är ett nytt sätt att kommunicera via förvaltningens digitala
kanaler som uppskattas av verksamheterna och Kungsholmsborna.
Nytänkande uppmuntras och verksamheterna uppmanas att anmäla sig till stadens förnyelseoch digitaliseringspris.
Samverkan med akademin

Äldreomsorgen på Kungsholmen är en av stadens tre akademiska noder. Det innebär ett
kontinuerligt samarbete kring de studenter som tas emot från Sophiahemmets högskola och
Karolinska institutet. Samverkan sker kring utbildning och handledning, inspirationstillfällen
för legitimerade personal samt genom gemensamma möten för att utveckla samverkan och
arbeta kring gemensamma frågor. Även undersköterskeelever tas emot och gör sin
verksamhetsförlagda praktik på vård- och omsorgsboende och servicehus.
Beställarenheterna tar emot socionomstudenter och förskolorna elever från
förskollärarutbildningen. Förvaltningen undersöker möjligheten att även 2019 ta emot
studerande som kan göra energikartläggningar.
Indikator som mäter andel tillhandhållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser
för verksamhetsförlagd utbildning finns under verksamhetsmål 1.1.
Avvikelsehantering

Hantering av synpunkter sker enligt förvaltningens rutin. Alla inkomna synpunkter diarieförs
men hanteras inom berörd enhet och i dialog med den klagande. Synpunkter kan framföras
muntligt eller skriftligt eller till stadens ”Tyck till”-funktion. Erfarenheter av synpunkter tas
tillvara i förbättringsarbetet och utgångspunkten är att identifiera och åtgärda strukturella
brister och brister i verksamhetens rutiner med syfte att utveckla och säkerställa en god
kvalitet. Alla verksamheter har en egen lokal rutin för hantering av synpunkter.
Förvaltningen har under 2018 uppmärksammat att kunskapen om Lex Sarahprocessen
behöver förbättras, både inom privat och inom egen regiverksamhet . Utbildning planeras för
egen regiverksamheter.

Övrigt
Plan för upphandling
I bilagda plan för upphandling (bilaga 1) redovisas en förteckning över eventuellt planerade
verksamhetsupphandlingar och driftentreprenader.
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys
I bilaga 3 till verksamhetsplanen lämnas, i enlighet med stadens riktlinjer, ett förslag till plan
för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys för år 2019.
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