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Sammanfattande analys
I verksamhetsberättelsen redovisas hur och i vilken omfattning nämnden har bidragit till att
uppfylla kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål.
Måluppfyllelsen samt en kortfattad redovisning av den verksamhet som bedrivits under året
återfinns under respektive mål för verksamhetsområdet. För indikatorer som inte uppfylls helt
och för aktiviteter som ej är genomförda lämnas en kommentar. I det fall det finns resultat
uppdelat på kön redovisas detta. Anledningen till att det inte finns ett utfall kan vara att
andelen svarande har varit för få eller att resultaten inte presenterats uppdelat på kön. När det
är flera indikatorer under samma mål som påvisar en skillnad i utfall mellan könen analyseras
detta under respektive mål under särskild rubrik.
Resultat för indikatorerna inhämtas från kvalitetsuppföljningar och olika undersökningar,
bland annat Stockholmsenkäten som vänder sig till ungdomar i årskurs 9 och år 2 på
gymnasiet. I medborgarundersökningen som genomförs varje år tillfrågas ett mindre antal
medborgare framförallt om trygghet och utemiljö. Staden genomför brukarundersökning inom
socialpsykiatri, personer med funktionsnedsättning, förskola och dagverksamhet för äldre.
Socialstyrelsen tillsammans med staden genomför brukarundersökning för äldre som har
hemtjänst eller bor på särskilt boende.
Nedan följer en sammanfattande redogörelse och analys av det ekonomiska utfallet och
uppfyllelsen av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för 2018.
Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningens bedömning är att inriktningsmålet uppfylls. Fyra verksamhetsmål uppfylls
helt, två delvis och ett mål uppfylls ej. 2017 uppfylldes samtliga mål.
Verksamhetsmålet Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor uppfylls delvis.
Under året har förvaltningen prioriterat tre områden inom förskolans verksamhet:
pedagogiska miljöer, språkliga förmågor samt digital kompetens. Årets samlade resultat visar
dock att förskoleverksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning.
Stadsdelsnämnden har bidragit till att verksamhetsmålet Tidiga sociala insatser skapar
jämlika livschanser för alla. Verksamheterna anpassar kontinuerligt arbetssätt för att möta
förändringar och enskildas behov. Kontinuerlig samverkan och preventiva insatser bedöms
som nyckelfaktorer för att uppnå resultat. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
har uppfyllts.
Verksamhetsmålet Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar uppfylls helt.
Under året har trygghetsarbetet fortsatt, bland annat genom flera åtgärder i stadsmiljön.
Belysningen har förbättrats i flera parker och upprustningar har gjorts i syfte att öka trygghet
och trivsel. En viktig del av trygghetsarbetet sker i samverkan med andra aktörer. För att öka
kvaliteten på parkskötseln och den upplevda tryggheten, utökades antalet feriearbetande
ungdomar under sommaren. Extra renhållningsinsatser har genomförts på särskilda platser.
Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsmålet Stockholm är en stad med högt
bostadsbyggande där alla kan bo uppfylls helt. Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål
genom att samarbeta med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret kring alla
planerade byggprojekt.

Lindhagensgatan 76
100 28 Stockholm
08-508 08 079

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 5 (84)

Verksamhetsmålet Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla
uppfylls delvis och målet om att Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
uppfylls ej. Resultaten grundar sig på de indikatorer som är kopplade till målen där det
framkommer att barn och ungdomar inte i tillräckligt hög grad upplever att de har tillgång till
meningsfulla kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter samt att förskoleundersökningen visar att
vårdnadshavarna upplever att barnen inte har möjlighet att ta del av och möta kultur på och
utanför förskolan i tillräcklig omfattning.
Målet om att alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet
uppfylls helt. Verksamhetsuppföljning visar att utförarna överlag har en god kvalitet men
brukarundersökningen visar att det finns utvecklingsområden. Resultaten för hemtjänst och
dagverksamhet är generellt bättre jämfört med vård- och omsorgsboende.
Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningens bedömning är att inriktningsmålet har uppfyllts. Bedömningen grundar sig på
att fem av sex nämndmål har uppfyllts. 2017 uppfylldes samtliga mål.
Förvaltningen har bland annat genomfört energibesparande åtgärder i verksamheterna, infört
miljövänliga interna mattransporter mellan förskolorna och ökat antalet hämtställen av
matavfall. I enlighet med nivå två, kemikaliesmart förskola har utbyte av material skett.
Bullerreducerande åtgärder har genomförts i förskolorna.
Klimatinvesteringsmedel har använts för att ta fram ett gestaltningsprogram för dagvattenoch skyfallshantering i Rålambshovsparken. Klimatinvesteringsmedel har även använts för
inköp av solcellsdrivna skräpkorgar och skräpkorgar med källsorteringsinsamling. Dessa
komprimerar skräpet och har potential att minska transporterna med upp till 70 procent.
Verksamhetsmålet Transporter i Stockholm är miljöanpassade bedöms som delvis uppfyllt
vilket beror på att förvaltningen inte lever upp till årsmålet om 85 procents miljöbränsle. I
övrigt reser medarbetare miljövänligt.
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet har uppnåtts. Samtliga fem
verksamhetsmål uppfylls helt vilket är samma resultat som för 2017.
Nämnden bidrar till verksamhetsmålet om att Stockholm är en världsledande kunskapsregion.
Förvaltningen har planerat för och tillhandahållit stort antal praktikplatser inom ett samtliga
verksamhetsområden.
Verksamhetsmålet Stockholm är en företagsvänlig stad uppfylls helt. Nämnden har bidragit
till kommunfullmäktiges mål genom att tillhandahålla verksamheter av hög kvalitet och
genom en god samverkan med de lokala företagsorganisationer samt de privata utförare som
är verksamma på Kungsholmen.
Verksamhetsmålet Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva uppfylls
helt. Nämnden har bidragit till att uppfylla målet genom att ge olika arbetsrehabiliterande
stödinsatser till de försörjningsstödstagare som står utanför arbetsmarknaden och genom att ge
utökade stödinsatser till hushåll som saknar eget boende.
Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsmålet I Stockholm är det enkelt att utbilda sig
genom hela livet uppfylls helt. Medarbetare inom nämndens verksamheter ges möjlighet till
kompetensutveckling. Socialtjänsten samverkar med skolan och förskolan stimulerar till
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lärande och utveckling.
Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Prognossäkerheten har varit god och bokslutet visar på ett
överskott om 1,1 mnkr. Verksamhetsmålet Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
uppfylls helt.
Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör anpassningar
inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten är god och åtgärder vidtas vid
behov.
Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet har uppnåtts. Till inriktningsmålet hör
åtta mål för nämndens verksamheter. Sex mål uppfylls helt och två delvis. För 2017
uppfylldes sju av åtta mål helt.
Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika uppfylls delvis.
Förvaltningen fortsätter att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheterna. Antal
tjänsteutlåtanden som ska innehålla en jämställdhetsanalys har ökat under sista tertialet men
når inte upp till årets mål.
Verksamhetsmålet Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor uppfylls
helt. Årets samlade resultat visar att förvaltningen sammantaget upplevs som en mer attraktiv
arbetsgivare. Ett öppnare arbetsklimat, ett gott ledarskap och att medarbetare i högre grad än
tidigare kan rekommendera sin arbetsplats är några av de resultat som pekar åt det hållet.
Verksamhetsmålet Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt
från diskriminering bedöms som delvis uppfyllt. Nämndens verksamheter når inte upp till
uppsatta årsmål om upplevd diskriminering. Resultaten visar dock att flertalet brukare inte
upplever sig diskriminerade. Frågor om värdegrund och bemötande är ständigt aktuella inom
verksamheterna och enhetschefer har under året genomgått fortbildning om
diskrimineringsgrunderna.
Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetsmålet Stockholm är en stad som respekterar
och lever upp till barns rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention uppfylls helt genom
att verksamheterna har arbetat systematiskt för barns rättigheter.
Förvaltningen fortsätter det systematiska arbetet mot våld i nära relationer. Verksamhetsmålet
Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld uppfylls helt.
Förvaltningen har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att Stockholm är en
tillgänglig stad för alla. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt.
Genom olika tillgänglighetsskapande åtgärder i parker och grönområden samt genom
kvalitetshöjande insatser inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning. En
sammantagen analys visar dock att det finns ett fortsatt behov av att utveckla kvaliteten inom
verksamheterna för personer med funktionsnedsättning under det kommande året.
Verksamhetsmålet Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande uppfylls
helt. Kungsholmsbor kan lämna medborgarförslag och delta vid stadsdelsnämndens
sammanträden. Nämndens råd är aktiva och fyller en viktig funktion i att vidga perspektiven i
samband med beredning av olika ärenden.
Verksamhetsmålet Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning uppfylls helt.
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Inköp av varor och tjänster följer riktlinjer och görs genom avrop från centralt, gemensamt
eller lokalt genomförda upphandlingar.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Till
inriktningsmålet hör sju mål för verksamhetsområdet. Fem mål uppfylls helt, ett uppfylls
delvis och ett verksamhetsmål uppfylls ej.
Resultaten hämtas från olika källor såsom brukarundersökningar från de olika målgrupperna,
genomförda aktiviteter samt egna kvalitetsuppföljningar på individ- och avtalsnivå. Nio
nämndmål bedöms som helt uppfyllda och fem nämndmål bedöms som delvis uppfyllda.
Nedan presenteras de viktigaste insatserna som bidragit till att uppfylla inriktningsmålet.
Inom förskolan har verksamheterna fortsatt att utvecklas i positiv riktning. Kvalitetsdialoger
mellan förvaltning och förskoleledning har synliggjort behov och bidragit till riktade insatser
på enskilda förskolor. Arbetssätt för att stödja barns språkutveckling har utvecklats och
kompetensutveckling kring digitala verktyg och programmering har genomförts.
Verksamheterna inom socialtjänsten har kontinuerligt anpassat arbetssätt för att möta
förändringar och enskildas behov. Bland annat har fältassistenterna besökt skolorna för att ge
barn och ungdomar information om socialtjänsten. Föräldrar och barn har erbjudits
rådgivande samtal inom föräldramottagningen. Kontinuerlig samverkan och preventiva
insatser bedöms som nyckelfaktorer för att uppnå resultat.
Trygghetsarbetet har fortsatt under året och medborgare har fått löpande information om
förvaltningens trygghetsskapande arbete. Flera åtgärder har genomförts i stadsmiljön, bland
annat har belysningen förbättrats i flera parker och upprustningar har gjorts i syfte att öka
trygghet och trivsel. Extra renhållningsinsatser har genomförts på särskilda platser. En viktig
del av trygghetsarbetet sker i samverkan med andra aktörer.
Inom äldreomsorgen har verksamhetsuppföljningarna visat att utförarna överlag har en god
kvalitet och att det skett ett strukturerat kvalitetsarbete. Både de äldres upplevelse av
personalkontinuitet och den faktiska kontinuiteten inom hemtjänst har förbättrats under året.
Insatserna Tryggt mottagande och äldrekuratorer har ökat förutsättningarna för att äldre ska
uppleva trygghet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Verksamhetsmålet uppfylls delvis. 2018 års samlade resultat visar att förskoleverksamheten
fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Under året har förvaltningen prioriterat följande tre
områden inom förskolans verksamhet: pedagogiska miljöer, språkliga förmågor samt digital
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kompetens.
Pedagogiska miljöer

Förvaltningen når inte upp till stadens mål för WKI, webbaserad kvalitetsindikator, på 3,8 för
de pedagogiska miljöerna. Årets resultat innebär en sänkning från 3,6 till 3,5. En anledning är
att bedömningarna är mer korrekta då medarbetarna fått stöd i sitt bedömningsarbete av
förskoleledningen. Förvaltningen bedömer dock att kvaliteten och likvärdigheten på de
pedagogiska miljöerna ökat. Bedömningen bygger på enheternas nätverk om pedagogiska
miljöer för pedagogerna, externa och interna studiebesök, medvetna materialinköp samt
föreläsning i ämnet.
Kvalitetsdialoger med förvaltning och förskoleledning har synliggjort behov och bidragit till
riktade insatser på enskilda förskolor vilket varit en framgångsfaktor. Förvaltningens
pedagogiska miljödokument och frukostseminarier kring digitala lärmiljöer har också bidragit
till en jämnare kvalitet.
Språk och kommunikation

Enheterna har under året arbetat med olika kvalitetshöjande insatser. Årets prioritering av
språk har bidragit till ökat fokus på att utveckla arbetssätt som stödjer barns språkliga
utveckling. Det har genomförts riktade fortbildningsinsatser som bland annat ökat
medvetenheten om vikten av högläsning. Därutöver har förskolebiblioteken utvecklats med
varierad litteratur och besök av författare har gjorts.
En anledning till att förvaltningen inte når stadens årsmål för WKI är att dokumentation av
barns språkanvändning behöver utvecklas.
Förvaltningen har under året tagit fram ett stöddokument till pedagoger för arbete med
språkutvecklande arbetssätt, kommunikation och flerspråkighet. Samtliga enheters
specialpedagoger har gått utbildning till kursledare för flerspråkighet och kommer att ansvara
för implementeringen av stöddokumentet. Det kommer på sikt att bidra till ökad
måluppfyllelse.
Digitalisering

Förvaltningen ser god måluppfyllelse för mål och förväntat resultat för barns digitaliserade
kompetens. Fokus har varit att ge pedagoger kunskap i arbetssätt så att barnen blir aktiva
producenter i mötet med digitala verktyg. Målet är att digitala och traditionella tekniker ska
kombineras i barnens lek, utforskande och undersökande. En bidragande orsak till resultatet är
de frukostseminarier om digitala lärmiljöer som har genomförts. De har ökat kunskapen om
att digitala verktyg inte bara handlar om nya tekniska enheter utan att de också berikar en
pedagogisk miljö med bild, ljus och ljud. Även utbildning i både analog och digital
programmering har genomförts vilket har varit en viktig del av måluppfyllelsen.
Det har även gjorts investeringar i digitala verktyg vilket innebär att respektive pedagog har
en digital enhet. Förvaltningen ser en högre likvärdighet mellan stadsdelsområdets förskolor
när det gäller barns möjlighet att utveckla digital kompetens jämfört med förra året. Riktade
insatser ska genomföras fortsättningsvis.
Ett fortsatt utvecklingsområde inom digitaliseringen är ökad MIK-kunskap hos medarbetarna,
det vill säga media och informationskunnighet. Under året har förvaltningen anordnat en
föreläsning i ämnet för ledningsgrupperna och it-inspiratörerna. Förskolorna behöver arbeta
Lindhagensgatan 76
100 28 Stockholm
08-508 08 079

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 9 (84)

med att ge barn kunskap i att vara källkritiska till vad digital teknik kan ge i form av
information och bilder.
Jämställdhetsanalys

De senaste tre åren har nöjdheten med förskoleverksamheten hos flickors vårdnadshavare ökat
samtidigt som vårdnadshavare till pojkar ligger på samma nivå. Eventuella skillnader i
kommunikationen till pojkars respektive flickors vårdnadshavare behöver ses över. Resultaten
från årets demokratiundersökning visar att kvinnor i högre grad har förtroende för förskolan
än vad män har, vilket kommer att analyseras under 2019.
Övrigt
Under hösten har en kommunikationsstrategi tagits fram för Kungsholmens kommunala
förskolor. Utifrån den kommer aktiviteter att genomföras under 2019. En anledning till
strategin är att årets befolkningsprognos visar på ett lägre barnantal i förskoleåldern än vad
tidigare prognoser har visat. Förskoleenheterna måste anpassa både personal och lokaler till
behovet av platser för att upprätthålla hög kvalitet i den pedagogiska verksamheten och
samtidigt nå balans i ekonomin.
Indikator

Andel barn som lever i
familjer som har
ekonomiskt bistånd

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

0,7 %

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

0,4 %

0,7 %

0,6 %

3,0 %

Period

VB
2018

Analys
Mätningen avser alla barn som lever i familjer som fått ekonomiskt bistånd. Antalet delas med antal barn i befolkningen
mellan 0-18 år. Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd har ökat från 0,6 procent till 0,7 procent och beror
på att fler barnfamiljer än tidigare uppbär försörjningsstöd. Ökningen av barnfamiljer består av främst av anknytningsfamiljer.
Andel förskollärare av
totalt antal anställda
(Årsarbetare)

39,1 %

4%

35 %

41 %

41 %

VB
2018

Analys
Andelen förskollärare ligger på samma nivå som i tertialrapport 2. Det är två förskoleenheter som behöver prioritera
rekryteringen av förskollärare.
Andel nöjda föräldrar

85 %

83 %

88 %

85 %

90 %

90 %

2018

Analys
Kungsholmens resultat ligger kvar på samma resultat som tidigare år, vilket är i nivå med stadens snitt. Flera förskolor
arbetar utifrån särskilda handlingsplaner under höstterminen.
Antal barn per grupp

16,1
barn/avd.

15,4
barn/a
vd.

16 st

16

16

VB
2018

Analys
Uppgifterna kommer från BER, barn- och elevregistret. I det dagliga pedagogiska arbetet delas barnen upp i mindre grupper
än de som registrerats i BER.
Antal förskolebarn per
anställd (årsarbetare)

5,3 st

5 st

5 st

4,9

4,9

VB
2018

Analys
Under de senaste två åren har antalet barn per pedagog varierat mellan 5,0 och 5,5. Jämfört med tertialrapport 2 är
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

resultatet detsammal. Under hösten flyttade ett stort antal små barn från Kungsholmen. Det påverkar nyckeltalet eftersom
personaltätheten är större i småbarnsgrupperna.
Inskrivningsgraden i
förskoleverksamheten (25 år)

94,7 %

94,9
%

96 %

96 %

2018

Analys
Resultatet är något högre än stadens genomsnitt men har minskat med två tiondelar jämfört med föregående år. Antalet barn
i förskoleåldern minskar på Kungsholmen enligt Swecos prognos men det är svårt att se om det påverkar inskrivningsgraden.
De öppna förskolorna marknadsför fortlöpande stadsdelsområdets förskolor.
Kvalitetsindikatorn Självvärdering utifrån
läroplansuppdraget

3,4

3,5

3,8

3,8

2018

Analys
Det genomsnittliga resultatet har sjunkit från 3,5 2017 till 3,4 2018. Förvaltningen tog inför 2018 fram en gemensam
arbetsgång för bedömning av WKI. Den innebär att en ledningsperson alltid deltar när arbetslagen gör sin bedömning. Det
kan vara en anledning till att resultatet har sjunkit. Förvaltningen kan se att bedömarkompetensen hos ledningen ökat när de
deltar aktivt i bedömningarna. Inför 2018 fattades beslut om att göra WKI-bedömning två gånger per år. Intressant att se är
att vårterminens resultat var 3,3 och att höstterminens resultat stigit till 3,4.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna följa upp tillämpningen av förskolans
socioekonomiska tillägg i stadens resursfördelningsmodell samt
göra en kartläggning av nuvarande hantering och bedömningar av
ansökningar om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd

2018-01-01

2018-12-31

Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och
stadsdelsnämnderna arbeta för att förbättra vägledning inför val av
förskoleklass samt revidera riktlinjerna för övergång från förskola
till skola i enlighet med skolprogrammet

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.1.1 Barn leker, utforskar och lär i kreativa pedagogiska miljöer
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

De pedagogiska miljöerna på förskolorna är likvärdiga och utformade till estetiska platser
som uppmuntrar till möten och samarbete. Många erbjudanden för utforskande och lek finns
tillgängliga för barnen. Materialet är rikt och varierat och barnen använder sig av digitala
verktyg i lek och utforskande.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att den
pedagogiska miljön på
barnets förskola
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

85 %

84 %

86 %

81 %

Progno
s helår

Årsmål

87 %

KF:s
årsmål

Period

2018
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

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

74 %

70 %

77 %

Förskolepersonalens
bedömning av den
pedagogiska miljön

3,5

Indikator

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

uppmuntrar till lek,
utveckling och lärande.

3,6

80 %

2018

3,8

2018

Förskolornas pedagogiska miljöer kommenteras under KF:s mål 1.1.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolepersonalens bedömarkompetens kvalitetssäkras i syfte att
säkerställa likvärdigheten

2017-01-01

2018-12-31

Implementera Kungsholmens dokument för pedagogisk miljö på
alla förskolor för att skapa likvärdighet.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.1.2 Barn utvecklar sina språkliga förmågor
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Barn ger uttryck för sina egna uppfattningar, reflekterar, lyssnar, samtalar och ges möjlighet
att utveckla ett nyanserat talspråk.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

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

83

80

86

Förskolepersonalens
bedömning av arbetet
med den språkliga
utvecklingen

3,4

Indikator

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

3,4

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

85 %

2018

3,8

2018

Barns språkliga förmågor kommenteras under KF:s mål 1.1.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen arrangerar föreläsning i språkutvecklande arbetssätt

2018-01-01

2019-12-31

Avvikelse

Analys
Förvaltningen har valt att istället utbilda enheternas specialpedagoger som därefter kommer att utbilda pedagoger under
2019.
Förvaltningen reviderar och implementerar riktlinjer för flerspråkiga
barn i förskolan
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Nämndmål:
1.1.3 Barn ges möjligheter att utveckla digital kompetens
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla barn använder digitala verktyg i undersökande och lek samt får möjlighet att pröva
programmering.
Indikator

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

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

68

68

67

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

58 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kompetensutveckling inom varje förskoleområde i att använda
olika digitala verktyg samt programmering.

2018-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Båda nämndmålen uppfylls helt och den samlade bedömningen är att kommunfullmäktiges
mål för verksamhetsområdet har uppfyllts. Stadsdelsförvaltningens arbete bidrar till att tidiga
sociala insatser skapar jämlika livschanser.
Barn och ungdomar på Kungsholmen har jämlika livschanser

Barn och ungdomar som varit aktuella för insatser är återkommande i mindre utsträckning i
slutet av året än i början. Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att barn i riskzon upptäcks
tidigt är ett utökat samarbete mellan familjeenheten och förvaltningens öppenvård. En
inventering har genomförts av familjeenhetens olika grupper för att se vilka behov som finns
av öppenvård. Detta har resulterat i en omorganisation för att möta behovet av fler och mer
mångfacetterade öppenvårdsinsatser. Barn- och ungdomsbehandlare har anställts som också
är en del i det förstärkta barnrättsarbete som pågår i förvaltningen.
Resultatet från Stockholmsenkäten visar att användandet av alkohol, tobak och narkotika har
ökat bland ungdomar på Kungsholmen. Flera insatser har gjorts under året i arbetet mot
alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) bland annat har "Koll på Cannabis"
introducerats för en del skolor, vilket är en metod att stärka skolpersonalens kunskap om
cannabis. Under 2019 blir det förebyggande ANDT- arbetet fortsatt viktigt, bland annat
planeras en föräldrastödsutbildning med tema narkotika. I samverkansforumet mellan
socialtjänst, skola och polis (SSP) har ett tema varit psykisk ohälsa där diskussioner har hållits
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om hur samverkan kan underlätta för ungdomarna. Under 2019 kommer även fältassistenterna
att 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.
Förebyggande ungdoms- och fritidsarbete
Samverkan mellan skola, förskola, socialtjänst och öppen fritidsverksamhet har skett i syfte
att tidigt upptäcka och ge stöd till barn i riskzon. För att möta barn och ungdomars behov av
fler och mer mångfacetterade öppenvårdsinsatser har två barn- och ungdomsbehandlare
anställts under året. Preventionssamordnaren har informerat medarbetare inom socialtjänsten
om barn och ungdomars risk- och skyddsfaktorer.
Fältassistenterna har under 2018 förändrat sitt arbete. Det nya arbetssättet innebär att
fältassistenterna besöker alla skolor på Kungsholmen och ger barn och ungdomar information
om fritidsverksamheter, ungdomsmottagningen och vad socialtjänsten gör. Arbetssättet har
inneburit att fältassistenterna träffat fler barn och barn i lägre åldrar än tidigare.
Fältassistenterna tar även emot särskilda kontaktpersonsuppdrag som en insats för ungdomar
med större behov av stöd.
I samverkan med Norrmalm och Östermalms stadsdelsförvaltning har en samordnare för
individuell plan (SIP) anställts. SIP-samordnaren har inventerat organisationen utifrån
samverkan för att identifiera förbättringsområden. Samverkansöverenskommelser har
uppdaterats och medarbetare inom socialtjänsten har fått fördjupad kunskap om arbetet med
samordnad individuell plan.
Projektet social lots har avslutats efter sitt andra år med goda resultat. Lotsens uppdrag var att
arbeta med ensamkommande barn och ungdomar där försvårande omständigheter som står i
vägen för integration och en fungerande tillvaro har identifierats. En anpassning till att
målgruppen har blivit äldre har gjorts och insatsen har fokuserat på att stötta i arbetssökande
och anpassning till självständigt liv. Under 2019 är målsättningen att inrätta en
etableringscoach för ensamkommande barn för att stärka nyanlända ungdomarnas etablering i
samhället.
Förstärkt föräldraskapsprogram
För att nå invånare på Kungsholmen som inte har kontakt med socialtjänsten har
förvaltningen anordnat en rad olika preventiva insatser.
Föräldrar och barn har erbjudits rådgivande samtal inom föräldramottagningen. Dessa samtal
har föräldrar kunna söka fritt utan att vara aktuella inom socialtjänsten. Intresset har varit stort
och arbetet fortsätter under 2019. Stödgruppen skilda världar har erbjudits för barn med skilda
föräldrar. Utbildningsprogrammet KOmmunikationsMETod (Komet) har erbjudits. Komet
riktar sig till föräldrar och målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter
i hemmet. Programmet bygger på att lära föräldrar bättre sätt att kommunicera med sitt barn.
Förvaltningen har tillsammans med Östermalms och Norrmalms stadsdelsförvaltningar
anordnat gemensamma föreläsningar med tema föräldrastöd för målgruppen tonårsföräldrar.
Totalt uppskattas att 150 föräldrar från Kungsholmen har deltagit vid föreläsningarna.
Vuxna lever ett självständigt liv utifrån jämlika förutsättningar

Vuxna personer med missbruk eller fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har genom olika
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insatser givits bättre förutsättningar att hantera sin livssituation.
Under våren 2018 genomförde Stockholms stads funktionshinderinspektörer en granskning av
boendestödet på Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Granskningen avsåg självbestämmande
och inflytande. Genomgång av beställningar inom socialpsykiatrin visar att beställningarna är
strukturerade, uppföljningar är dokumenterade och att det finns aktuella genomförandeplaner i
samtliga granskade ärenden. Det kommunala boendestödet på Kungsholmen beskrivs i
granskningen som ett gott exempel på välskrivna genomförandeplaner. Arbetet kommer att
fortsätta under 2019.
Förvaltningen har samverkat med andra aktörer kring gemensamma frågor och klienter med
beroendeproblematik. Vid den senaste uppföljningen hade 80 procent av personerna med
beroendeproblematik en sammanhållen vårdkedja, vilket innebär att de förutom kontakt med
socialsekreterare även hade insatser från exempelvis beroendemottagning, psykiatri,
kriminalvård och försörjningsstöd. De personer som saknar en sammanhållen vårdkedja eller
har en svag vårdkedja erbjuds insatser.
Socialt stöd för nyanlända
I samverkan med stadsdelsnämnderna på Norrmalm, Östermalm öppnande i september 2018
Samhällsvägledning city. Vägledningen erbjuder nyanlända samhällsvägledning två
eftermiddagar i veckan. Målsättningen är att individer och familjer blir självständiga och
etablerar sig i samhället genom arbete, utbildning och ett stadigvarande boende.
Vägledningen har sedan öppning haft totalt 88 besökare. Av dessa var fyra personer boende
på Kungsholmen, tre män och en kvinna. I lokalen dit besökarna kommer på drop-in besök
finns arbetsdatorer att låna för att t.ex. skriva personligt brev och CV samt kopiator och
skrivare att använda. Samhällsvägledarna erbjuder även boskola som nyanlända kan anmäla
sig till. Boskolan syftar till att öka nyanländas kunskaper om vilka rättigheter och skyldigheter
de har när det gäller att leta efter annat stadigvarande boende och att de själva aktivt ska söka
efter annat boende.
Information om att vägledningen finns sprids i flera kanaler. Alla vuxna nyanlända får ett brev
hemskickat med information om samhällsvägledningen. Vidare finns broschyrer på flera
språk, en affisch och information på stadens webbsida.
Jämställdhetsanalys

Resultaten visar att de största könsskillnaderna återfinns gällande vuxna personer inom
socialpsykiatrin och personer med missbruksproblematik.
Män med missbruksproblematik avslutar sina insatser enligt plan i större utsträckning än
kvinnor. Underlaget är litet, endast 28 personer och därmed svårt att dra några slutsatser från.
Under årets första tertial visade resultatet att kvinnor avslutade sina insatser enligt plan i
större utsträckning än män. Det är därmed inte möjligt att se någon trend i resultatet. En
analys visar att en hållbar boendesituation är en central faktor för att kunna vara mottaglig för
behandling både för kvinnor och för män. Arbetet med målgruppen är välutvecklat och
utredning av boendeförhållanden görs i samband med att insatser beviljas. Förvaltningen
kommer att fortsätt utveckla metoder som bidrar till att män och kvinnor avslutar insatser
enligt plan.
Även inom socialpsykiatrin framkommer skillnader gällande hur nöjda brukarna är med hur
Lindhagensgatan 76
100 28 Stockholm
08-508 08 079

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 15 (84)

utredningen av deras behov av stöd genomfördes. Resultatet visar att män är mer nöjda än
kvinnor. Det är dock svårt att göra en analys då resultatet var omvänt 2017 och lika mellan
män och kvinnor 2016. Förvaltningen ska fortsatt arbeta för att både män och kvinnor
upplever nöjdhet med hur utredningen genomförs.
Av de nio försökslägenheter som funnits under året har fyra lägenhetsinnehavare tagit över
sitt kontrakt. Samtliga är män. Vid analys framkommer att männen som tagit över kontrakt
också bott en längre tidsperiod i träningslägenhet och försökslägenhet vilket förklarar varför
just männen tagit över kontrakt i år. Det framkommer inte att män generellt tar över sina
kontrakt fortare än kvinnor.
Indikator

Andel barn och ungdomar
som varit aktuella för
insatser inom individ och
familjeomsorgen
(Utredningstyp BoU eller
Vuxen) och som inte är
aktuella 12 månader efter
avslutad insats (inom IoF,
BoU och Vuxna, 0-19 år)

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

82,6 %

81,6 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

87,5
%

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

82,6 %

88 %

84 %

Period

VB
2018

Analys
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen som är aktuella 12 månader efter
avslutad insats har minskat med 13,5 procentenheter sedan tertial 1. Utfallet är dock fortfarande under årsmålet om 88
procent. Bidragande orsaker till att barn och ungdomar återkommit i högre utsträckning än tidigare kan vara effekterna av en
omfattande personalomsättning, flera vakanta tjänster och omorganisering av familjeenheten under andra delen av 2017.
Under 2018 har arbetsgruppen stabiliserats, samtliga chefstjänster är tillsatta och en tydlig struktur och arbetsfördelning har
skapats.
Andel enskilda som klarar
mer på egen hand inom
socialpsykiatrin

21,95

22,39
%

21,43
%

67,97

25 %

25 %

2018

Analys
Indikatorn är ny sedan 2017 och bygger på frågor som socialsekreterarna ställer vid uppföljning av insats. En hypotes är att
en del brukare har fått skatta sig själva som svar på frågan och då finns en risk att brukarna inte vågar uttrycka att de gjort
framsteg tack vare insatsen, detta med oro för att insatsen ska ändras eller omformas om det visar sig att den enskilde klarar
sig mer självständigt än tidigare. Förvaltningen arbetar aktivt med tydliga beställningar och genomförandeplaner.
Andel insats/insatser
avslutade enligt plan inom
vuxna missbruk

46,4 %

50 %

40 %

66,7
%

40 %

37 %

VB
2018

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

73 %

76 %

70 %

72 %

80 %

80 %

2018

Analys
Resultatet är en ökning från föregående år. Det har framkommit i brukarundersökningen och i den fokusgrupp som gjordes
för målgruppen under 2017 att brukare inte känner till tillräckligt om valfriheten och vilka insatser de kan ansöka om, det kan
vara en anledning till att de upplever sig mindre nöjda med hur utredningen genomförts. Under 2019 ska förvaltningen
utforma en utforma en broschyr för att tydliggöra detta.
Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
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52 %

53 %

51 %

59 %

60 %

60 %

2018
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

använder alkohol
Analys
Resultatet från Stockholmsenkäten visar att användandet av alkohol har ökat bland ungdomar på Kungsholmen. Det
svarande är elever i årskurs 9, totalt är det 120 svarande på enkäten. Resultatet visar att flickor i större utsträckning än
pojkar använder alkohol. Förvaltningen har vidtagit flera åtgärder i arbetet mot alkohol, narkotika och tobak, se mål 1.2.
Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder narkotika

85 %

78 %

93 %

95 %

91 %

91 %

2018

Analys
Resultatet från Stockholmsenkäten visar att användandet av narkotika har ökat bland ungdomar på Kungsholmen. Det
svarande är elever i årskurs 9, totalt är det 120 svarande på enkäten. Resultatet visar att pojkar i större utsträckning än
flickor har testat narkotika. Det är svårt att göra en analys av resultatet då det är många frågor i enkäten och svaren inte är
helt likriktade. Generellt går det att se att pojkar på Kungsholmen verkar må sämre än snittet i staden gällande bland annat
upplevd psykisk hälsa. Förvaltningen har vidtagit flera åtgärder i arbetet mot alkohol, narkotika och tobak, se mål 1.2.
Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder tobak

88 %

87 %

88 %

90 %

90 %

90 %

2018

Analys
Resultatet från Stockholmsenkäten visar att användandet av tobak har ökat bland ungdomar på Kungsholmen. Det svarande
är elever i årskurs 9, totalt är det 120 svarande på enkäten. Förvaltningen har vidtagit flera åtgärder i arbetet mot alkohol,
narkotika och tobak, se mål 1.2.
Andelen
försökslägenheter som
övergått till eget kontrakt
relaterat till totala antalet
försökslägenheter i
nämnden

44 %

66 %

0%

Antal hemlösa

38 st

32 st

6 st

61 st

26 %

26 %

2018

70 st

tas fram
av
nämnd
en

2018

I verksamhetsberättelse till nämnd 2017 redovisades ett felaktigt resultat på totalen gällande indikatorn "Andel ungdomar som uppger att de
inte använder tobak", siffran som angavs var 95%, rätt resultat är nu inlagt.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med socialnämnden
och stadsdelsnämnderna utveckla och implementera former för det
sociala stödet till nyanlända

2018-01-01

2018-12-31

Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden,
stadsdelsnämnderna och stadens ungdomsmottagningar
genomföra en särskild satsning på sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter

2018-01-01

2018-12-31

Stadsdelsnämnderna ska implementera rutiner för att säkerställa
att hänsyn tas till barnperspektivet i ärenden där en
förälder/vårdnadshavare aktualiseras hos socialtjänsten

2018-01-01

2018-12-31

Stadsdelsnämnderna ska säkerställa stödet till barnfamiljer som
lever i osäkra boendeförhållanden, exempelvis genom att
tillhandahålla särskilda bo-lotsar som ger stöd i bostadssökande
och genom kompensatoriska åtgärder riktade till barnen

2018-01-01

2018-12-31

Stadsdelsnämnderna ska öka delaktigheten för målgruppen inom
socialpsykiatrin genom att stödja brukarorganisationernas

2018-01-01

2018-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

deltagande i brukarråd och brukarrevisioner

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

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

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

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

84,62 %

100 %

60 %

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

80 %

Period

2018

Analys
Det är en betydande skillnad mellan könen gällande placerade barn som uppnår kunskapsmålen. Det rör sig dock om få
barn, totalt elva placerade barn, varav fem är flickor och två uppnår inte kunskapsmålen. De flickor som inte uppnår
kunskapsmålen har särskilda anledningar till detta. Bedömningen är att det är en slump att det är flickorna som ej klarat
kunskapsmålen. Det som går att se är att de barn som inte klarat kunskapsmålen är de som är äldst. Bedömningen är att det
generellt är svårare att motivera de äldre barnen att ta emot stöd gällande skolgången än de yngre.

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

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

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

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

76 %

85 %

67 %

60 %

74

74 %

KF:s
årsmål

Period

2018

Analys
En förbättring av resultatet har gjort sedan föregående år med 16 procentenheten. Det syns fortfarande en betydande
skillnad mellan könen, 18 procentenheter, där män upplever att personalen frågar på vilket sätt stödet ska utformas i större
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

utsträckning än kvinnor. Resultatet är en avsevärd förbättring sedan 2017 då skillnaden var 52 procentenheter. Förvaltningen
fortsätter arbetet för att säkerställa att kvinnor och män inom socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet ska uppleva sig
delaktiga i utformningen av stödet.
Andel klienter inom
socialpsykiatrin som
upplever att
boendestödjare frågar på
vilket sätt de vill ha stöd

86

97

Andel personer som
genomgår eller har
genomgått en
sammanhållen vårdkedja

80 %

81 %

86

98 %

2018

80 %

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Fortsatt implementering av program för anhörigstöd med stöd av
utvidgat nätverk för anhörigombud. Beställarenheterna ska
säkerställa att de tidigt uppmärksammar anhörigas behov och att
rätt information ges. Utförarenheterna ska säkerställa att rutiner för
samverkan, bemötande och delaktighet med anhöriga finns.

2018-01-01

2018-12-31

Kartlägga intresse av sysselsättning för personer med psykisk- och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Verksamhetsmålet Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar har uppfyllts.
Förvaltningen har på olika sätt arbetat med trygghetsskapande aktiviteter och förebyggande
insatser.
Trygghetsarbetet

Stockholms stads medborgar- och demokratiundersökning 2018 visade att 80 procent av
medborgarna på Kungsholmen instämmer helt eller delvis i påståendet ”På det hela taget
tycker jag min stadsdel är trygg att bo i”. Det är det tredje högsta värdet sett över staden totalt
och indikerar att Kungsholmen upplevs som ett relativt tryggt område.
En viktig del i förvaltningens trygghetsarbete har varit att informera medborgare om vilket
trygghetsskapande arbete som skett i stadsdelsområdet. Under året har förvaltningen lyft fram
medarbetare som arbetar med att öka tryggheten för boende på Kungsholmen och
Essingeöarna. Via korta reportage på förvaltningens Facebooksida och på stockholm.se har
olika professioners arbete med trygghetsfrågor beskrivits.
Förebyggande arbete

Förvaltningens handlingsplan för våldsbejakande extremism har reviderats under året.
Föreläsningar om hur man kan förebygga våldsbejakande extremism har hållits för alla som
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arbetar inom socialtjänstavdelningens beställarenheter. Samverkansmöten (SSP-möten mellan
skola, socialtjänst och polis) har hållits i syfte att öka tryggheten för elever på Kungsholmen.
Förvaltningen har bjudit in till en trygghetsdialog med förvaltningens ungdomsråd, råd för
funktionshinderfrågor och pensionärsråd för att samverka kring trygghetsfrågor. Råden
upplever cyklisterna som en stor otrygghetsfaktor. En trygghetsvandring har genomförts i
samverkan med förvaltningens tre råd, kungsholmsbor, polisen och SL. För att öka tryggheten
på kvällar och nätter har förvaltningen samarbetat med organisationen nattvandrarna.
Förvaltningens fältassistenter har kontinuerligt arbetat ute i stadsdelsområdet under kvällstid.
Samverkansöverenskommelsen mellan Kungsholmens stadsdelsförvaltning och polisen har
reviderats under året.
Incidentrapportering

Antalet säkerhetsrelaterade händelser i nya incidentrapporteringssystemet IA har tredubblats
jämfört med 2017. Förvaltningen ser positivt på att systemet används i högre grad. Alla
incidenter följts upp och åtgärder vidtagits.
Trygghets- och säkerhetsrådet

Under året har förvaltningens trygghets- och säkerhetsråd träffats vid fyra tillfällen. I rådet
ingår förvaltningens olika avdelningar, polisen, brandförsvaret, trafikförvaltningen (SL),
SISAB (Skolfastigheter I Stockholm AB), stadsmissionen, svenska kyrkan, Kungsholmens
företagarföreningar och utbildningsförvaltningen. Stadsledningskontoret, som ansvarar för de
nyligen inrättade mobila ordningsvakterna och företrädare för landstingets
sprututbytesprogram är exempel på gäster som bjudits in till rådets möten under året.
Trygghet i parker och grönområden

I samarbete med trafikkontoret identifierades flera platser som behöver förbättrad belysning.
Platserna är Karlfeldtsparken, Fredhällsklipporna, Rudbecksparken, Smedsuddsbadet,
båthållplatsen i Luxparken och Nelly Sachs park. Gemensamma platsbesök har hållits och den
kompletterande belysningen för Karlfeldtsparken, Fredhällsklipporna och Rudbecksparken
har kommit på plats under slutet av året. För Smedsuddsbadet, Luxparken och Nelly Sachs
färdigställs arbetet under 2019.
Särskilda trygghetsmedel söktes också för att öka trygghet och trivsel i Rudbecksparken och
Sankt Göransparken. Medel för insatser i Sankt Göransparken beviljades och parken rustades
upp under hösten, bland annat har nya rosor och 1000 tulpanlökar planterats.
En rutin för analys av synpunkter har tagits fram. Parkmiljöavdelningen har en dialog med
trafikkontoret som är systemägare av synpunktsportalen för att förbättra framtagandet av
underlag till statistik. Se analys under Övrigt.
Parkskötsel

Med syfte att påverka parkbesökarnas attityder och beteende angående nedskräpning har
förvaltningen samarbetat med trafikkontoret i kampanjen Vi håller rent. Under våren kunde
förskolor, skolor och andra tillsammans plocka skräp och på ett pedagogiskt sätt lära sig om
nedskräpning, återvinning och miljö. Förvaltningen har i månadsannonsen och på hemsidan
informerat om renhållning för att tydliggöra stadens 24-timmars garanti. Under året har
kommunikationsinsatser om miljösmarta skräpkorgar och källsorteringskärl genomförts i
samarbete med trafikkontoret.
Sommarens extrema väder med höga temperaturer och brist på nederbörd har medfört att
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gräsmattor och planteringar lidit brist på vatten. De långsiktiga effekterna av torkan visar sig
först under nästa år då man kan se vilka växter som har överlevt torkan och vintern. Troligtvis
kommer en del växtmaterial få bytas ut under 2019 och renoveringar av gräsmattorna med
nysådd kommer att bli mer omfattande än under ett väderleksmässigt normalt år.
I syfte att öka kvaliteten på parkskötseln och den upplevda tryggheten i våra parker har
förvaltningen under sommaren utökat andelen feriearbetande ungdomar till totalt 35.
Extra renhållningsinsatser i naturmark har skett på Stadshagsberget och vid Kristinebergs
slottspark.
Parkinvesteringar

Parkinvesteringar och upprustningar syftar till att parkerna ska upplevas trygga, attraktiva och
välkomnande för alla. Parkerna är viktiga mötesplatser där människor både inom och utanför
stadsdelsområdet träffas.
För att inspirera till vistelse och sprida information om stadens parker och grönområden
anordnar Stockholms stad varje år Parkernas dag. På Kungsholmen anordnades i år aktiviteter
i hundrastgården i Konradsbergsparken.
Ett program för upprustning av Signalparken har tagits fram och beslutades av
stadsdelsnämnden i december. Mål för parkens upprustning är bland annat att skapa en
hållbar, trygg och tillgänglig kvarterspark.
I Rålambshovsparken startade genomförandet av den första etappen för bättre dagvatten- och
skyfallshantering och projektering för kommande etapper inleddes. I parkleken Rålis har
förbättringar gjorts avseende avrinning och ytskikt intill öppna förskolan och området kring
grillen har renoverats. .
Upprustningen av Norr Mälarstrands parkstråk har fortsatt och fyra av projektets fem etapper
har slutförts. Fokus för projektet är att rusta upp parkstråkets slitna delar, förbättra
tillgängligheten och belysningen samt återknyta till dess ursprungliga utseende. Den
eroderande strandlinjen ska även förstärkas och bitvis höjas. Delar av trädbeståndet föryngras
och flera av stråkets buskplanteringar ersätts med de arter som planterades där ursprungligen.
Därtill har lekplatsen, gångstråket och de tre bryggorna renoverats samt belysning, bänkar och
skräpkorgar bytts ut.
Förvaltningen har mottagit synpunkter om upprustningen från allmänheten. Synpunkterna har
bidragit till att vissa delar har justerats under arbetets gång. En vandring har arrangerats med
skönhetsrådet och två vandringar med stadsdelsnämnden för att informera om upprustningen.
Stadsdelsförvaltningen har svarat på inkomna synpunkter löpande samt stärkt upp
informationen om projektet på webbsidan, på plats i parken samt även gjort ett
informationsutskick till berörda hushåll.
I Rudbecksparken och Tora Dahls park har träd- och vegetationsvård genomförts och i
Rudbecksparken har även gångvägar, sittplatser och belysning förnyats. I parkens nordöstra
hörn har en större sittplats med planteringar anlagts med utgångspunkt från ritningar från
1930-talet. Växterna kommer att planteras under våren 2019.
Jämställdhetsanalys

Det finns inga signifikanta könsskillnader när det gäller den upplevda tryggheten på
Kungsholmen och inte heller nöjdheten med städningen av parker och grönområdena. När det
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gäller ungdomars upplevelse av trygghet när de går ut ensamma sena kvällar, så känner sig
flickorna otrygga i större utsträckning än pojkarna. När det gäller nöjdheten med skötsel av
parker och grönområden är kvinnor mer nöjda än män. Nöjdheten med skötseln av parker och
grönområden har dock ökat från föregående år. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att
förbättra parkskötseln inom stadsdelsområdet för att alla ska uppleva att parkskötseln är god.
Vidare anser kvinnor i högre utsträckning än män att det finns goda möjligheter till aktiviteter
i park och grönområden. Särskilt finns det en signifikant skillnad gällande den upplevda
möjligheten till picknick och lugn och ro.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Andelen som upplever
trygghet i den stadsdel
där man bor

80 %

79 %

81 %

Stockholmarnas nöjdhet
med rent och städat

64 %

63 %

65 %

Indikator

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

78 %

79 %

76 %

2018

64 %

70 %

70 %

2018

Analys
Denna indikator fångar medborgarnas uppfattning om renhållning på gatu- och parkmark, stadsdelsnämnden ansvarar för
parkmarken och trafikkontoret ansvarar för gatumarken. Resultatet för kungsholmsbornas nöjdhet med rent och städat är
detsamma som föregående år. Förvaltningens egna platskontroller under sommaren visade att kvalitén på renhållningen i
stadsdelsområdets parker var god. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra renhållningen inom
stadsdelsområdet.
Stockholmarnas nöjdhet
med skötsel av park och
grönområden

62 %

57 %

67 %

61 %

70 %

70 %

2018

Analys
Nöjdheten med skötsel av park och grönområden har ökat jämfört med föregående år. Förvaltningens egna platskontroller
under sommaren visade att kvaliteten på skötseln av stadsdelsområdets parker var god.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och
stadsdelsnämnderna verka för ökad trygghet i stadens utemiljöer
med fokus på situationell brottsprevention

2018-01-01

2018-12-31

Kommunstyrelsen ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna följa
upp och förvalta de lokala samverkansöverenskommelserna med
polisen

2018-01-01

2018-12-31

Trafiknämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna, verka
för en tryggare utemiljö genom exempelvis förbättrad belysning,
parkmöbler och genom att hantera växtlighet i det offentliga
rummet

2018-01-01

2018-12-31
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Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Andelen barn och
ungdomar som upplever
trygghet i Kungsholmens
parker

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

84

91 %

78 %

84

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

80 %

Period

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Berörda enheter ska tillsammans med säkerhetssamordnaren ta
fram lokala rutiner för att ta emot och distribuera nödvatten

2018-01-01

2018-12-31

Berörda enheter ska vid behov komplettera sina lokala
krisberedskapsplaner med rutiner för bemanning vid begränsad
framkomlighet.

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen identifierar platser i parkerna som upplevs som
otrygga utifrån synpunktsportalen och genomför åtgärder mot
detta.

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen söker medel från de extra trygghetsmedel som finns
i budget 2018 för att genomföra trygghetshöjande åtgärder.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

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

Kvaliteten på skötseln och renhållningen i Kungsholmens parker och grönområden har ökat
sedan föregående år. Invånarna på Kungsholmen anser att det finns möjlighet både till
aktiviteter och till rekreation i stadsdelsområdets parker.
Indikator

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

87 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

86 %

KF:s
årsmål

Period

2018
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

naturområden
Analys
Av kvinnorna anser 91 procent att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och grönområden, för männen är siffran
84 procent.
Andel kungsholmsbor
som anser att det finns
goda möjligheter till picknick, lugn och ro i parker
och grönområden

84 %

78 %

89 %

90 %

2018

Analys
Det är stor skillnad mellan kvinnor och män angående upplevelsen av möjligheter till pick-nick och lugn och ro i parker och
grönområden. Det totala utfallet på 84% är högre än stadens totala resultat.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska anställa feriearbetande ungdomar som är
stationerade i någon av de större parkerna i syfte att öka kvaliteten
på parkskötseln.

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen ska genomföra en informationskampanj tillsammans
med trafikkontoret kring renhållningen i parkerna och 24timmarsgarantin

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen ska genomföra åtgärder utifrån den trädvårdsplan
som tagits fram för Grubbensparken

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen ska öka sin samverkan med trafikkontoret kring
gatuplanteringar i syfte att öka kvaliteten på dessa

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har
uppfyllts. Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att samarbeta med
stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret kring alla planerade byggprojekt.
Kungsholmens stadsdelsnämnd ingår i region innerstaden som gemensamt planerar för
framtidens behov av särskilda boendeformer för äldre. I stadens övergripande ”Boendeplan
2018 med utblick mot 2040” som togs fram våren 2018 framgår att det planeras nya vård- och
omsorgsboenden på Norrmalm (Hagastaden), Östermalm (Norra Djurgårdsstaden) samt på
Södermalm. Inget boende planeras på Kungsholmen.
Förvaltningen bevakar fortlöpande möjligheterna att inrätta bostäder med särskild service.
Sådana bostäder planeras till kommande nybyggnationsprojekt i Hornsbergsområdet samt på
Lilla och Stora Essingen. Under 2018 har dock ingen sådan bostad färdigställts.
Under året har de tidiga planerna för kv. Ångtvätten på Stora Essingen haft särskilt fokus.
Med anledning av att Stora Essingen har brist på förskoleplatser har frågan om förskolor varit
Lindhagensgatan 76
100 28 Stockholm
08-508 08 079

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 24 (84)

prioriterad för förvaltningen tillsammans med strävan efter tillräckligt stora förskolegårdar
och offentliga platser. I övrigt har förvaltningen deltagit i den mer långtgående planeringen av
Västra Kungsholmen och Primus på Lilla Essingen. Nya förskolor övervägs i samband med
alla större bostadsprojekt. Under 2018 har förskolan Dammen invigts; en del i ett större
ombyggnadsprojekt där tidigare industri- och kontorslokaler blivit bostäder. En översyn av
förskolelokalerna sker löpande, för anpassning till aktuella behov.
I utbyggnadsområdet Stadshagen deltar förvaltningen i exploateringskontorets arbete med en
upprustning av Sank Göransparken till följd av att lekplatsen ska flyttas eftersom nya bostäder
ska byggas på lekplatsens nuvarande yta.
Nämnden har under året svaret på tre detaljplaneremisser, däribland nya bostäder på
fastigheten Gångaren 10.
Indikator

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

Periodens
utfall

0

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017
8

Progno
s helår

Årsmål

0

KF:s
årsmål

Period

tas fram
av
nämnd
en

2018

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

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

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

Målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Underlaget bygger på indikatorn andelen
ungdomar som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter där
förvaltningen inte når upp till årsmålet samt ett nämndmål som uppfylls i sin helhet.
Förvaltningens verksamheter har under året arbetat för att Kungsholmen ska ha ett rikt utbud
av idrott och fritid som är tillgängligt för alla.
Skolenkäten visar att ca 60 procent av eleverna på Kungsholmen upplever att de har tillgång
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till meningsfulla fritidsaktiviteter. Gymnasieeleverna är generellt mindre nöjda. Resultatet
avspeglar ungdomars nöjdhet i Stockholms stad i stort.
Med anledning av resultatet i skolenkäten genomföres en undersökning på fritidsgården för att
utreda hur besökarna upplever sin fritid och utbudet av aktiviteter som erbjuds på
fritidsgården. Alla som svarade upplever sig trygga på fritidsgården. Hälften ansåg att de fick
prova på nya saker att göra som de inte har gjort innan, 70 procent upplevde att de är nöjda
med det utbud av aktiviteter som fritidsgården har att erbjuda. Nästan alla svarande beskrev
att de utövar en sportaktivitet på fritiden och en tredjedel beskrev att de har en kulturaktivitet
på fritiden, utöver de aktiviteter som erbjuds på fritidsgården. Det samlade resultatet från
undersökningen visar att barnen och ungdomarna är nöjda med aktiviteter som erbjuds på
fritidsgården samt att de flesta även utövar fritids- och idrottsaktiviteter utanför fritidsgården.
Besöksstatistik från fritidsgården Kuggen visar att 48 procent av besökarna identifierar sig
som tjejer och 52 procent av besökarna identifierar sig som killar. Ett normkritiskt och
antirasistiskt förhållningssätt samt ett hbtq-perspektiv är med i planeringen och i
genomförandet av alla aktiviteter, lika så beaktas tillgänglighetsperspektivet.
Förvaltningen är representerad i nätverket ”Fritid för alla” för att säkerställa att barn och unga
med funktionsnedsättning ges möjligheter att delta i stadens fritidsverksamheter på samma
sätt som andra. Lokalerna på fritidsgården är tillgänglighetsanpassade.
På Baltzars träfflokal finns möjlighet för äldre att ta del av aktiviteter och social samvaro.
Träfflokalen har under året rustats upp för att göras mer tillgänglig för besökarna. Under
sommaren har servicehusen och vård- och omsorgsboenden för äldre anpassat
fritidsaktiviteterna med anledning av värmeböljan.
Kungsholmens parker och parklekar

Parklekarnas brukarundersökning visar att verksamheten till stor del upplevs som välskött och
tillgänglig samt att den verksamhet som erbjuds inbjuder till lek i hög grad. I undersökningen
framkommer önskemål om mer personal, fler styrda aktiviteter och utökade öppettider på
helger. Under hösten har en tillgänglighetsvandring genomförts i Rålambshovsparkens
parklek. Den gjordes av barn med funktionsnedsättningar som är i behov av hjälpmedel.
Resultatet från vandringen kommer att analyseras tillsammans med parkmiljöavdelningen.
I takt med att invånarna blir fler ökar behovet av möjlighet till fritidsaktiviteter. Nämnden
utvecklar aktiviteterna i parker och grönområden så att de kan användas året om samt utifrån
ett jämställt nyttjande för alla invånare oavsett ålder eller förutsättningar.
Spårvägsparken i Fredhäll invigdes den 18 maj och tillställningen var mycket välbesökt.
Invigningen genomfördes i samarbete med Spårvägsmuseet. Lekplatsens generösa ytor för lek
och spel öppnar upp för många olika typer av aktiviteter på platsen. Parkens basketplan är
anpassad för att spolas till isbana vintertid.
Förvaltningen har på nämndens uppdrag utrett utökade möjligheter till bad längs
Kungsholmens och Essingeöarnas stränder. Utredningen har resulterat i förslag om att
upphäva badförbudet på delar av Lilla Essingens södra strand.
Under året har nämnden mottagit och besvarat tre medborgarförslag om konstfrusen isbana i
Kristinebergs strandpark. På nämndens uppdrag har förvaltningen tagit kontakt med
exploateringskontoret och idrottsförvaltningen kring möjligheten till anläggande av
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konstfrusen isbana och tillsammans identifierat Kristinebergs bollplan som lämplig i storlek,
läge samt att anläggandet på denna plats bedömts bli kostnadseffektiv. Investeringsmedel
saknas dock i dagsläget och det behöver klargöras vilken nämnd som ska ansvara för
projektet.
Under hösten har arbetet med att ta fram informationsskyltar om promenaden/ springslingan
Kungsholmen runt inletts. De nya skyltarna ska sättas upp under 2019 på några strategiska
platser runt Kungsholmen. Arbetet är ett resultat av ett tidigare medborgarförslag.
Indikator

Andelen ungdomar (10-17
år) som upplever att de
har tillgång till
meningsfulla idrotts- och
fritidsaktiviteter

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

62,1 %

65,7 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

59,5
%

68,9
%

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

79 %

79 %

2018

Analys
Frågan som ställts i skolenkäten vänder sig till elever i årskurs 5 och 8 samt till elever i gymnasiet. Indikatorn antyder att den
mäter nöjdhet med utbudet av idrotts- och fritidsaktiviteter men frågan som ställs i skolenkäten är påståendet ” på min fritid,
utanför skolan, upplever jag att jag har tillgång till idrottsaktiviteter som jag tycker om”.
Förvaltningen uppnår inte nämndens mål om 79 procent för hela målgruppen. Av resultatet går att avläsa att pojkar är mer
nöjda med idrottsaktiviteterna än flickor. Dock gäller det endast gymnasiet där skillnaden mellan flickor och pojkar är störst
och pojkar upplever sig att ha större tillgång till idrottsaktiviteter. I årskurs 5 är 89 procent av eleverna nöjda, flickor något
mer nöjda än pojkarna. I årskurs 8 är 78 procent av eleverna nöjda, även där är flickor mer nöjda än pojkar.
Eleverna på Kungsholmen är inte mindre nöjda än eleverna i Stockholms stad i varje enskild årskurs. Generellt i hela
Stockholms stad är gymnasieeleverna mindre nöjda med idrotts- och kulturaktiviteterna än i de lägre årkurserna. Resultatet
för Kungsholmen är jämförbart med övriga staden, men på Kungsholmen finns fem gånger fler gymnasieelever än elever i
årskurs 5 och sex gånger fler elever än i årskurs 8. Dessa förutsättningar bidrar till att resultatet blir lågt när hela målgruppen
räknas samman.
Nämnden saknar information om hur många av de svarande som är folkbokförda inom Kungsholmens stadsdelsområde.

Nämndmål:
1.5.1 Kungsholmen har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för
alla
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndens öppna fritidsverksamheter och träfflokaler erbjuder aktiviteter som är tillgängliga
för alla. Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och
anläggningar, som möjliggör ett jämställt nyttjande. Parklekarna är välbesökta och upplevs
tillgängliga.
Indikator

Kungsholmsbor tycker att
det finns goda möjligheter
till spontanidrott i
Stockholm
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Periodens
utfall

84 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017
82 %

Progno
s helår

Årsmål

84 %

KF:s
årsmål

Period

2018
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Dialog med besökarna på fritidsgården gällande resultatet i
skolenkäten

2018-09-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Verksamhetsmålet uppfylls ej för året. Resultatet grundar sig främst på att en hög andel
ungdomar inte upplever sig ha tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter samt
vårdnadshavares upplevelse av barnets möjlighet att ta del av och möta olika sorters
kulturutbud.
Trots att verksamhetsmålet inte uppfylls möjliggör nämndens verksamheter kulturaktiviteter i
olika former. Förskolans verksamhet består till stor del av kulturskapande verksamhet där
personalen medvetet arbetar med estetiska lärprocesser och där barnens eget kulturskapande
är centralt. Utöver det har muséer, bibliotek och teatrar besökts. Det finns dock en skillnad
mellan föräldrarnas förväntan och önskemål om kulturupplevelser utanför förskolan kontra
verksamhetens fokus på barnens eget kulturskapande. Förskolorna måste fortsätta utveckla
kommunikationen med vårdnadshavarna när det gäller förskolans kulturskapande verksamhet.
Vårdnadshavare till flickor är nöjdare än pojkars vårdnadshavare. Det är viktigt att se över om
kommunikationen skiljer sig till flickors respektive pojkars vårdnadshavare. Under hösten har
två representanter från förvaltningen deltagit i en utbildning arrangerad av Centrum för
barnkulturforskning vid Stockholms universitet.
Skolenkäten visar att 58 procent av ungdomarna upplever att de har tillgång till meningsfulla
kulturaktiviteter. Elever i årskurs fem är mest nöjda medan man är mindre nöjd i årskurs åtta
och på gymnasiet. Resultatet för Kungsholmen är jämförbart med övriga staden. Barn och
unga har möjlighet att besöka nämndens fritidsgård. Fritidsgården har utifrån resultaten
genomfört en undersökning med anledning av resultaten. Se mål 1.5.
Inom sysselsättningsverksamheterna för personer med funktionsnedsättning erbjuds en mängd
olika aktiviteter, exempelvis studiecirklar med musik, drama och konst. Ett projekt är
Skapandegruppen, en konstgrupp inom verksamheten som samarbetar med Moderna museet.
Kultur för äldre erbjuds inom den öppna träffpunkten Baltzar och på servicehus och vård- och
omsorgsboenden. Aktiviteter utformas i samverkan med flera olika parter som till exempel
Medborgarskolan, SeniorNet och Ung Omsorg. Aktiviteter och utflykter erbjuds utifrån de
boendes önskemål. Möjlighet ges till eget skapande och ett gott exempel är Serafens
konstsamarbete med ungdomar genom föreningen Förorten i centrum. Samarbetet resulterade
i en konstvepa som sattes upp på fasaden. Projektet gav möjlighet att mötas över
generationsgränser samt att skapa tillsammans.
Årets nationaldagsfirande i Rålambshovsparken var välbesökt och besökarna bjöds på ett stort
utbud av musik, teater, dans och andra aktiviteter.
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Indikator

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

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

58 %

58,6 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

58,5
%

61,7
%

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

74 %

74 %

2018

Analys
Frågan ställs i skolenkäten och vänder sig till elever i årskurs 5 och 8 samt elever i gymnasiet. Förvaltningen uppnår inte
nämndens mål om 74 procent för hela målgruppen. Elever i årskurs 8 och på gymnasiet är minst nöjda med utbudet. I
årskurs 5 är 86 procent av eleverna nöjda.
Eleverna på Kungsholmen är inte mindre nöjda än eleverna i Stockholms stad i varje enskild årskurs. Generellt i hela
Stockholms stad är gymnasieeleverna mindre nöjda med idrotts- och kulturaktiviteterna än i de lägre årkurserna. Resultatet
för Kungsholmen är jämförbart med övriga staden, men på Kungsholmen finns fem gånger fler gymnasieelever än elever i
årskurs 5 och sex gånger fler elever än i årskurs 8. Dessa förutsättningar bidrar till att resultatet blir lågt när hela målgruppen
räknas samman.

Nämndmål:
1.6.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Inom nämndens verksamheter finns möjlighet till eget skapande och möjlighet att ta del av
kultur i olika former. Nämnden verkar för att kulturen tillgängliggörs för alla inom
stadsdelsområdet oavsett könstillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning. Nämnden har ett
gott samarbete med kulturförvaltningen.
Indikator

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

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

58

55

60

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

69 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolan arbetar aktivt med att tydliggöra vad kultur inom
förskolan innebär

2018-01-01

2018-12-31

Förskolorna använder sig av Kulans erbjudande minst en gång per
termin. (Kulan, subventionering av kulturupplevelser)

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen genomför ett kulturprojekt där ungdomar från
förorten och äldre på äldreboende interagerar och skapar konst

2018-01-01

2018-08-31

Förvaltningen sprider information och goda exempel på
kulturområdet inom verksamheterna

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen stöttar föreningsrådet på Kungsholmen

2018-01-01

2018-12-31
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Verksamhetsmålet uppfylls helt. Årets samlade resultat visar att äldreomsorgen över lag har
en god kvalitet. Två av fyra nämndmål uppfylls helt. Stadens brukarundersökning visar att de
äldre är nöjda med äldreomsorgen, men att det finns förbättringsområden.
Äldre inom särskilt boende och hemtjänst på Kungsholmen får en god vård och omsorg.
Uppföljningen visar att det inom särskilt boende till stor del finns ett strukturerat
kvalitetsarbete vilket också gäller hälso- och sjukvården som redovisar förbättrade resultat.
Inom hemtjänsten upplever brukarna att hänsyn tas till den enskildes egna önskemål och att
det finns möjlighet att påverka sin tillvaro samt ha inflytande över måltidssituationen. Årets
resultat visar att det inom området meningsfullhet och stimulans finns flera
utvecklingsområden för vård- och omsorgsboende. Under 2019 kommer förvaltningen att
begära in handlingsplaner för planering och genomförande av aktiviteter och följa
utvecklingen av verksamheternas arbete med att skapa meningsfullhet och social stimulans.
Dagverksamheten är välfungerande vilket även framgår av brukarundersökningen. Där
framgår att förvaltningen i högre grad, jämfört med staden som helhet, beviljat dagverksamhet
endast en dag per vecka. Dagverksamhet är en viktig insats för äldre som upplever sig
ensamma eller isolerade och som insats för att avlasta anhöriga. Beställarenheten har sett över
individbedömningen vilket resulterat i att antalet snittdagar per månad har ökat under hösten.
Rutiner för anhörigstöd har setts över i enlighet med aktiviteter nedan. Rutinerna ska
vidareutvecklas i samråd med anhörigkonsulent för att tydligare beskriva intentionerna i
stadens anhörigprogram.
De äldres upplevelse av maten och måltiderna inom dagverksamhet och hemtjänst är god.
Inom samtliga vård- och omsorgsboenden finns behov av att fortsätta utveckla
måltidssituationen. Maten från kostleverantören till egen regi har ojämn kvalitet och
regelbunden avtalsuppföljning genomförs. För att säkerställa matens kvalitet pågår en
utredning om möjliga förbättringar. Nöjdheten med hur maten smakar skiljer sig åt mellan
Gläntans dagverksamhet och Serafens vård- och omsorgsboende trots att de har samma
leverantör. Inom dagverksamheten är nästan samtliga nöjda jämfört med cirka hälften av de
boende på Serafen. Av detta kan slutsatsen dras att måltidsmiljön och presentationen av maten
är av avgörande betydelse. Ett ytterligare utvecklingsområde är att öka personalens
engagemang och delaktighet i att skapa en trevlig måltidsmiljö och öka de boendes
delaktighet kring måltiden.
Insatserna Tryggt mottagande och äldrekuratorer ger förutsättningar för att äldre ska uppleva
trygghet. Andelen äldre som upplever sig nöjda med informationen från biståndshandläggaren
i samband med ansökan är hög, men inom hemtjänst och särskilt boende är information kring
insatsernas genomförande ett utvecklingsområde. Både de äldres upplevelse av
personalkontinuitet och den faktiska kontinuiteten inom hemtjänst har förbättrats under året.
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Personalens bemötande upplevs som gott.
Under året har beställarenheten fattat 221 beslut om vård- och omsorgsboende, 58 beslut om
servicehus och 3 881 beslut om hemtjänst. Antalet ansökningar om vård- och omsorgsboende
har minskat något medan ansökningar om servicehus har ökat med elva ansökningar. Av
ansökningarna till vård- och omsorgsboende är 17 beslut om avslag vilket är en minskning
med 20 avslag. Tre beslut överklagades. Ingen gick emot nämndens beslut. Antal avslag på
servicehus uppgick till 19 stycken vilket också är en minskning i förhållande till antalet
ansökningar. Av de domar som meddelats gick två av sju emot nämndens beslut.
Sammanfattningsvis är utvecklingsområden för 2019 de äldres upplevelse av meningsfullhet
och att kunna påverka sin dagliga livsföring samt matens kvalitet och måltidssituationen. Att
arbeta i team med de olika professionerna, planera och följa upp på individnivå är här viktiga
faktorer. Avtalsuppföljningen kommer nästa år att fokusera på vård- och omsorgsboende och
en fokusfråga är genomförande och uppföljning av aktiviteter och social stimulans.
För mer information om respektive verksamhet se bilaga, redovisning av uppföljning av
verksamheter inom äldreomsorgen 2018.
Jämställdhetsanalys

Skillnaden i nöjdhet mellan kvinnor och män avseende aktiviteter inom vård- och
omsorgsboende kvarstår. Åtgärder som vidtagits under året, med anledning av föregående års
resultat, är bland annat att verksamheterna utvecklat planeringen för aktiviteter med ett
bredare utbud och efterfrågat vad de äldre vill ha för aktiviteter. Ingen av de tillfrågade
verksamheterna (som hade stora skillnader och uppmanades att analysera resultaten) kan ge
svar på varför männen är mer missnöjda. Ett boende har, som ett resultat av könsskillnaderna,
startat ett aktivitetsråd som har en sammansättning med lika många kvinnor som män. Årets
resultat visar att skillnaderna kvarstår. Det är färre svarande i årets enkät vilket tyvärr innebär
att könsuppdelad statistik inte går att få fram för flertalet boenden.
Brukarundersökningen visar också att männen i lägre grad upplever måltidssituationen som
trevlig jämfört med kvinnorna. Inom vård- och omsorgsboende bor det en högre andel
kvinnor vilket till exempel kan avspegla sig vid samtalen under måltiden. Det är viktigt att
omvårdnadspersonalen är delaktig och uppmuntrar till samtal för att bidra till en måltidsmiljö
som alla upplever som trivsam.
Tryggt mottagande i hemmet

Syftet med insatsen är att skapa förutsättningar för en trygg och hållbar hemgång för den
enskilde genom att utveckla arbetssätt för samverkan mellan hemtjänsten, primärvården och
primärvårdsrehab.
Tryggt mottagande tillhör organisatoriskt förvaltningens beställarenhet och sedan maj 2018
ansvarar de även för insatser på uppdrag av Norrmalms stadsdelsnämnd. Gruppen består av
sju undersköterskor. Inom Kungsholmens stadsdelsområde har ca 140 äldre fått stöd av
Tryggt mottagande sedan start december 2016. Gruppen har medverkat i två filmer för att nå
ut med information om insatsen till enskilda och anhöriga.
Sedan starten har effekterna av insatsen och enhetens arbete följts upp. Enkäter har skickats
till den äldre, anhöriga, samverkanspartners och ordinarie hemtjänst. Efter insatsen har den
äldres upplevelse av delaktighet och kunskap om vilka som är de relevanta vårdkontakterna
ökat. De som har haft insatsen tryggt mottagande har upplevt en ökad känsla av trygghet och
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livskvalitet.
Indikator

Andel boende på vårdoch omsorgsboende som
upplever att måltiden är
en trevlig stund på dagen

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

62 %

57 %

63 %

64 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

72 %

72 %

2018

Analys
57 procent av männen upplever att måltiden är en trevlig stund och 76 procent att maten är god. Förhållandet för kvinnorna
är tvärtom där en högre andel är nöjda med måltidssituationen jämfört med hur maten smakar (se indikator under mål 1.7.3).
Under 2019 kommer förvaltningen att erbjuda personalen kunskapshöjande insatser kring mat och måltider.
Andel boende på vårdoch omsorgsboende som
upplever att möjligheten
att komma utomhus är bra

48 %

47 %

49 %

54 %

56 %

56 %

2018

Analys
Resultatet har gått ned tre år i rad. Resultatet skiljer sig åt mellan verksamheterna och de enheter som har störst avvikelse
uppmanas att inkomma med åtgärdsplaner. Resultaten för stadens snitt är 53 procent och stadens och nämndens mål för
2019 är 57 procent vilket innebär att samtliga verksamheter behöver utveckla arbetssätten för att nå årsmålen.
Andel omsorgstagare som
upplever att de kan
påverka hur hjälpen utförs
i äldreomsorgen

78 %

77 %

78 %

87 %

87 %

85 %

2018

Analys
Andel äldre som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs har minskat sedan föregående år. Den största nedgången
finns inom vård- och omsorgsboende där 72 procent upplever att de har möjlighet att påverka. Resultatet är tre
procentenheter under stadens snitt. Inom hemtjänst upplever 86 procent att de kan påverka vilket är två procentenheter över
stadens snitt.
Andel trygga
omsorgstagare i
äldreomsorgen

85 %

85 %

84 %

79 %

84 %

84 %

2018

Andelen nöjda
omsorgstagare
äldreomsorgen

87 %

87 %

86 %

84 %

85 %

85 %

2018

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

11

11,4

10

Max 10
person
er

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet och registreringen i
Senior Alert och Svenska Palliativregistret för att få underlag till
förebyggande åtgärder i syfte att bland annat minska fallskadorna

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
För mer information om arbetet med registreringar i förebyggande syfte se patientsäkerhetsberättelsen, bilaga XX.
Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda
och föreslå förbättringar som ökar likställigheten i staden samtidigt
som det avlastar biståndshandläggare från administrativa uppgifter

2018-01-01

2018-12-31

Äldrenämnden ska initiera ett kvalitetsutvecklingsarbete inom
särskilt boende för äldre i samarbete med stadsdelsnämnderna

2018-01-01

2018-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Analys
Serafens vård- och omsorgsboende deltog som en av stadens akademiska noder i kvalitetsutvecklingsarbetet.
Verksamheten fokuserade på utveckling av aktiviteter för de äldre. För mer information se verksamhetsberättelse för
Serafens vård- och omsorgsboende.

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

En god personlig vård och omsorg utgår från en helhetsbedömning av den enskildes behov.
Omvårdnaden är individuellt utformad med hänsyn till den enskildes egna förmågor. För att
säkerställa kvaliteten bedrivs ett systematiskt förbättringsarbete. Den enskilde upplever att de
får en god vård och omsorg.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel beställningar som
innehåller tydligt syfte och
mål med insatsen

91 %

94 %

81 %

2018

Andel brukare som
upplever att de får god
omvårdnad

96 %

94 %

91 %

2018

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

83 %

85 %

80 %

2018

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

92 %

90 %

86 %

2018

Särskilt boende: andel
genomförda
riskbedömningar
avseende kontinens

83 %

87 %

80 %

2018

Nämndmål:
1.7.2 Äldre upplever meningsfullhet och kan påverka sin tillvaro
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Kvinnor och män ges en likvärdig äldreomsorg. Den äldre bemöts med respekt och har
möjlighet att påverka hur insatserna genomförs. Den äldre upplever sin dag som meningsfull
genom varierande aktiviteter och möjlighet att delta i sociala sammanhang med hänsyn till
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kultur, livsåskådning, och tro. Skillnaden i nöjdhet med aktiviteter inom vård- och
omsorgsboende och dagverksamhet mellan kvinnor och män är utjämnad.
Indikator

Andel äldre som har en
aktuell, individuellt
utformad
genomförandeplan

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

68 %

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

63 %

Årsmål

KF:s
årsmål

70 %

Period

2018

Analys
Utfallet har förbättrats jämfört med föregående år men når ej upp till årsmålet. Nästa år följs enheternas egenkontroller kring
dokumentation upp för att tydligare kunna se var det brister.
Andel äldre som upplever
att de har möjlighet att
påverka vilka veckodagar
de ska besöka
dagverksamheten

89 %

82 %

85 %

2018

Hemtjänst: andel brukare
som är nöjda med
möjligheterna till
utevistelse

80 %

83 %

81 %

2018

Analys
En hög andel äldre är nöjda med möjligheterna till utevistelse trots att resultaten minskat något sedan tidigare år.
Vård- och
omsorgsboende: andel
brukare som är nöjda med
aktiviteter inom boendet

57 %

42 %

62 %

62 %

70 %

2018

Analys
Nöjdheten med aktiviteter har minskat. Resultaten visar dock att andelen som är missnöjda inte ökat, vare sig för män eller
för kvinnor. Det som ökat är andelen som varken är nöjda eller missnöjda. Av resultaten framkommer att i åldersgruppen 6579 år är man minst nöjd (39 procent nöjda) jämfört med åldersgruppen 80 år eller äldre (61 procent nöjda). De som skattat
sitt hälsotillstånd som gott är nöjdare (76 procent) än de som skattat sitt hälsotillstånd som mindre gott (49 procent). Det är
ingen i skillnad i resultat om den enskilde svarat själv eller om någon annat svarat. Skillnaden i nöjdhet mellan kvinnor och
män kvarstår.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Inom servicehusen ska genomförandeplanerna utvecklas med
hänsyn till ramtidsbeställningar.

2018-01-01

2018-12-31

Utveckla aktiviteter inom Baltzars träfflokal i samverkan med
föreningar med utgångspunkt i hälsa, kultur och digitalisering.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

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

Den äldre har inflytande och är delaktig i sin måltidssituation. Den äldre upplever att maten är
god och att måltiden är en trevlig stund med möjlighet till social samvaro och samtal. Maten
som serveras stimulerar aptiten, är näringsriktig och god.
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

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

97 %

97 %

91 %

2018

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

94 %

84 %

87 %

2018

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

68 %

68 %

75 %

2018

76 %

65 %

Analys
68 procent uppskattar maten vilket är två procentenheter under stadens snitt. Andelen män som uppskattar maten och tycker
den är god har ökat medan resultatet för kvinnorna är fortsatt lägre. Kvinnorna är däremot mer nöjda med måltidssituationen
(se kommunfullmäktiges indikatorer).
Vård- och
omsorgsboende: andel
enheter som har en bra
mathållning i en trevlig
måltidsmiljö

73 %

70 %

75 %

2018

Analys
Observationerna visar sammantaget att det som behöver förbättras är hur maten presenteras muntligt, hur maten läggs upp
och vilka tillbehör som finns tillgängliga. Den enskildes delaktighet i måltidsförberedelser och det sociala samtalet kan också
utvecklas.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Mäta nöjdheten med maten och måltidssituationen på Fridas
restaurang.

2018-01-01

2018-12-31

Utbildning för nya sjuksköterskor i nutritionsprocessen för att skapa
bättre förutsättningar för individbaserade insatser vid malnutrition
(särskilda boenden).

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Erbjudande om utbildning har gått ut till samtliga sjuksköterskor i egen regi.

Nämndmål:
1.7.4 Äldre är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Information är lättillgänglig och tydlig. Kommunikationen med den äldre anpassas till
förutsättningar och behov. Insatserna ges med hög kontinuitet. Samverkan med anhöriga och
andra viktiga samarbetspartners är välfungerande. Den äldres upplevelse av trygghet inom
vård- och omsorgsboende ökar.
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Indikator

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

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

68 %

Årsmål

KF:s
årsmål

70 %

Period

2018

Analys
Resultatet är likvärdigt inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Inom hemtjänst har resultatet ökat något men båda
resultaten ligger under stadens snitt.
Andel äldre som upplever
att de är informerade om
vad som ska ske, när, hur
och av vem

79 %

83 %

81 %

2018

Analys
Resultatet har försämrats sedan föregående år. Servicehusen och vård- och omsorgsboende drar ned resultatet, men
resultaten skiljer sig åt mellan de olika enheterna. Inom hemtjänst upplevs informationen sammantaget som bra även om det
också här finns variationer.
Andel äldre som upplever
god personalkontinuitet

78 %

77 %

71 %

2018

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

95 %

95 %

85 %

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Beställarenheterna ska säkerställa att de tidigt uppmärksammar
anhörigas behov och att rätt information ges.

2018-01-01

2018-12-31

Utförarenheterna ska säkerställa att rutiner för samverkan,
bemötande och delaktighet med anhöriga finns.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Till
inriktningsmålet hör sex mål för verksamhetsområdet. Fem mål uppfylls helt och ett mål
delvis.
De viktigaste insatserna som bidragit till att uppfylla målet är det systematiska arbete som
bedrivits. Förvaltningen har bland annat genomfört energibesparande åtgärder i
verksamheterna, infört miljövänliga interna mattransporter mellan förskolorna och ökat
antalet hämtställen av matavfall. I enlighet med nivå två, kemikaliesmart förskola har utbyte
av material skett. Bullerreducerande åtgärder har genomförts i förskolorna.
Klimatinvesteringsmedel har använts för att ta fram ett gestaltningsprogram för dagvattenoch skyfallshantering i Rålambshovsparken. Klimatinvesteringsmedel har även använts för
inköp av solcellsdrivna skräpkorgar och skräpkorgar med källsorteringsinsamling. Dessa
komprimerar skräpet och har potential att minska transporterna med upp till 70 procent.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Uppfylls helt
Analys

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Förvaltningen har under året arbetat systematiskt med att minska energianvändningen i
verksamheterna. Bland annat har nya energieffektiva vitvaror installerats i verksamheterna
från erhållet klimatinvesteringsbidrag. Grundläggande energikartläggningar har utförts i två
förskolor samt två parklekar, i samverkan med miljöförvaltningen och Yrkeshögskolan KYH
Stockholm. Resultatet i kartläggningarna visar på att energiförbrukningen kan sänkas med
enkla medel såsom ändrade styrtider på ventilationen, ändrade beteenden inom verksamheten
samt ersätta äldre utrustning mot nyare, mer energieffektiva.
För att minska på pappersutskrifterna skickar flera av förvaltningens verksamheter veckobrev
och informationsbrev digitalt. Ett ökat användande av det digitala verktyget OneNote för
kommunikation, dokumentation och uppföljning har minskat på pappersutskrifterna.
Införandet av det digitala när- och frånvarosystemet samt lovschema i Skolplattformen har
inneburit att närvarolistor som funnits i pappersform successivt avskaffats.
Under året har SISAB anordnat en tio veckor lång utbildning som innehåller bland annat
pedagogträffar och sagovandringar där barnen och pedagogerna lär sig ett miljömedvetet
förhållningssätt till energifrågor. SISAB är fastighetsägare till sju av förvaltningens 32
förskolor. Samtliga sju har deltagit i utbildningen. Samtliga förskolekockar har genomgått en
utbildning om hur de kan bli mer energismarta i köket samt i sin matlagning. Detta resulterade
i ökade kunskaper och en ökad förståelse för energianvändningens miljöpåverkan.
Indikator

Periodens
utfall

Köpt energi (GWh)

2 GWh

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

2,1
GWh

Årsmål

KF:s
årsmål

2,5
GWh

1785
GWh

Period

2018

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

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Nämndens verksamheter använder
energieffektiva alternativ. Elförbrukningen per kvadratmeter i nämndens lokaler minskar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen byter ut äldre vitvaror i våra verksamheter till mer
energieffektiva, pengar söks från klimatinvesteringsmedel

2018-01-01

2018-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Uppfylls delvis
Analys

Baserat på indikatorns utfall är bedömningen att kommunfullmäktiges mål delvis uppfylls.
Förvaltningens centrala läge bidrar till att medarbetare reser miljövänligt. Under året har
interna mattransporter med ett cykelåkeri införts mellan förskolorna. En el-driven tjänstebil
har köpts in av hemtjänsten för att effektivisera arbetet. Förvaltningens enda fordon som kan
drivas med fossilt bränsle har i hög utsträckning tankats med miljöbränsle, även om målet i
indikatorn inte uppnås. Fältassistenterna använder elcyklar. Det har varit positivt både ur
miljöhänseende och att fältassistenterna upplever att de kommer fram snabbare och kan nå
otillgängliga områden som de inte kunnat nå med bil. Medarbetarna har under året genomgått
utbildning i Skype vilket möjliggjort att fler möten har hållits på distans. Vid upphandling
ställs miljökrav på entreprenörernas maskinparker. Miljörevision är genomförd på
parkentreprenadens maskinpark med godkänt resultat.
Förvaltningen har i samråd med serviceförvaltningen undersökt förutsättningarna att
samordna hämtningen av förpackningar från verksamheterna. Idag saknas en gemensam
upphandling inom staden för detta. Förvaltningen driver frågan vidare under 2019 i ett
nätverk med övriga miljösamordnare inom staden.
Indikator

Andel miljöbränsle i
stadens etanol- och
biogasfordon

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

71,81 %

Årsmål

KF:s
årsmål

85 %

85 %

Period

VB
2018

Analys
Högre bensinanvändning än normalt eftersom gastanken gick sönder på förvaltningens enda gasbil och det var väntetid på
att få den utbytt.

Nämndmål:
2.2.1 Nämndens transporter och resor är miljöanpassade
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Minskad energikonsumtion genom att medarbetarna bland annat använder sig av gång, cykel
och kollektivtrafik som transportmedel i tjänsten. Nämndens verksamheter och
parkentreprenör använder i möjligaste mån miljömässigt hållbara transporter.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska undersöka förutsättningarna för att samordna
hämtningen av förpackningar från förvaltningens verksamheter, i
syfte att minska transporterna

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har
uppfyllts.
Klimatinvesteringsmedel har använts för att ta fram ett gestaltningsprogram för dagvattenoch skyfallshantering i Rålambshovsparken. Syftet är att göra parken bättre rustad för kraftiga
regn och för översvämning. I november utsågs projektet till månadens klimatsmarta exempel
och tilldelades stadens Pingvinpris.
Förvaltningen har under året deltagit i arbetet med lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för god
vattenstatus i Riddarfjärden, tillsammans med berörda förvaltningar. Förvaltningen deltar
även i exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets samt trafikkontorets planering av
stadsutvecklingen i Stadshagen och Kristineberg och verkar för att de ekologiska sambanden
ska stärkas där.
I Fredhällsparken, vid Nordenflychtsvägen har en mindre ängsyta anlagts för att gynna
insekter och för ökad biologisk mångfald. Ängsytan är ett resultat av ett medborgarförslag.
Slyröjningsåtgärder och gallring längs med strandlinjen på Lilla och Stora Essingen har
genomförts i syfte att öppna upp för att få utblick, vattenkontakt, växtvariation och ökad
biologisk mångfald.
Stadsodling bidrar till att stärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna samt
bidrar till att sprida kunskap och intresse. Förvaltningen har tillhandahållit odlingslådor samt
vatten till stadsodlarföreningen på Kungsklippan.
Utmed Norr Mälarstrands parkstråk har grupper av gamla björkar ersatts med nya i syfte att
skapa en åldersvariation i parkens björkdominerade del. Flera buskpartier har bytts ut till
inhemskt och för parken ursprungliga växter i syfte att ge parken ett utseende mer likt
ursprunget samt att stärka den biologiska mångfalden. För att stärka biodiversiteten har även
ett par ekar och ny strandvegetation planterats.
På Kungsholmen har 15 jätteekar identifierats på parkmark. Friställningen pågår och ska
rapporteras och läggas in i miljöbarometern.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med idrottsnämnden,
fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och
trafiknämnden, arbeta med att tillgängliggöra naturreservaten för
stockholmarna samt hur rekreativa och ekologiska värden kan
utvecklas och stärkas i reservaten.

2018-01-01

2018-12-31
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Nämndmål:
2.3.1 Parker och grönområden är anpassade till klimatförutsättningarna och
bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Ansöka om klimatinvesteringsmedel för att fortsätta anpassningen
av strandlinjen längs Norr Mälarstrand samt för att påbörja åtgärder
för omhändertagande av dagvatten och skyfall i
Rålambshovsparken.

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen ska sköta strandlinjen mot Kungsholmen och
Essingeöarna så att både rekreation och biologisk mångfald
främjas.

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen ska utreda möjligheten till ökat lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD) i varje
parkupprustningsprojekt.

2018-01-01

2018-12-31

I samarbete med miljöförvaltningen utreda hur de ekologiska
spridningssambanden för eken kan stärkas och skötas på
Kungsholmen

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har
uppfyllts.
Arbetet med att införa matavfallssortering och förpackningsinsamling har pågått löpande
under året. Förvaltningen har ökat matavfallsinsamlingen under året från 50 till 71 procent av
samtliga hämtställen. Flera förskolor har även infört matavfallsinsamling i personalköken och
på utflykter har personalen med sig mindre avfallspåsar så barnen kan matavfallsåtervinna
även utanför förskolan. På vissa förskolor har det utsetts miljöombud och miljömötenas syfte
har varit att utveckla återvinningen på förskolorna. Flera återvinningsstationer har vuxit fram
på avdelningarna och barnen har fått en ökad förståelse och kunskap om vikten av att
återvinna.
Arbetet med att minska verksamheternas matsvinn har inletts, detta arbete kommer fortsätta
under 2019. Förskolekockarna har genomgått en grundläggande svinnutbildning där samtliga
deltagare tagit fram en handlingsplan.
En kläd- och leksaksbytardag har genomförts på öppna förskolan med syfte att öka
återanvändningen av kläder och leksaker. Dagen var välbesökt och uppskattad av besökarna.
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Förvaltningen har beviljats klimatinvesteringsmedel för inköp av 24 stycken solcellsdrivna
skräpkorgar samt åtta stycken skräpkorgar med källsorteringsinsamling. De digitala
skräpkorgarna drivs av solenergi, komprimerar skräpet och har potential att minska
transporterna med upp till 70 procent.
Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter minskar uppkomsten av avfall och ökar
återvinningen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Verksamheterna förebygger uppkomsten av avfall. Avfallet återbrukas och återvinns i
möjligaste mån och tas omhand resurseffektivt. Inget farligt avfall förekommer i
hushållssoporna. Skräphanteringen i parkerna är effektiv och miljövänlig.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen fortsätter arbetet med att öka matavfallsinsamlingen i
de verksamheter som ännu inte kommit igång

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen ska införa fler miljösmarta skräpkorgar i parkerna

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen ska införa miljösmarta källsorteringskärl på fler
platser i parkerna

2018-01-01

2018-12-31

Samtliga verksamheter skapar rutiner när det gäller återvinning av
förpackningar för att öka medvetandet och utsorteringsgraden

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Uppfylls helt
Analys

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Förvaltningens verksamheter köper i allt större omfattning ekologiska livsmedel och minskar
användandet av skadliga kemikalier.
Förskolekockarna har genomgått en matlagningskurs med vegetarisk och ekologisk inriktning
för att öka kunskaperna om klimat- och miljösmart mat. Förskolorna har under året arbetat
löpande med att genomföra åtgärder på nivå 2 enligt Kemikaliecentrums vägledning för
kemikaliesmart förskola, vilket bland annat innebär utbyte av möbler, vilmadrasser och
köksutrustning. Förskolorna har tilldelats bidrag för att göra dessa utbyten.
Förvaltningen har deltagit i dialog och erfarenhetsutbyte i stadens arbete med att ta fram
rekommendationer för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi. Arbetet har letts av
miljöförvaltningen, och parkmiljöavdelningen har bidragit med synpunkter och kunskap
utifrån stadsdelsförvaltningarnas ansvarsområde för parkerna i staden.
Förvaltningen har under året deltagit i workshop och seminarium i stadens arbete med att ta
fram handlingsplan mot minskad spridning av mikroplast. Spridning från däck genom
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fordonstrafik, från nedskräpning och från byggnader under byggprocessen har identifierats
som de största källorna med hög påverkan. Spridning från tvätt med syntetmaterial och
spridning från konstgräsplaner som innehåller gummigranulat har bedömts som medelhög
påverkan. Spridning från kosmetikaprodukter, båtbottenfärger, deponier, lekplatser, förskolor,
skolor, klottersanering, tillverkning av primärplast har bedömts ha liten påverkan.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

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

100 %

100 %

51,43
%

70%

2018

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

100 %

100 %

100 %

80%

2018

Analys
Förvaltningen har arbetat in krav från byggvarubedömningen i den nya upphandlingen för markentreprenad som kommer
gälla från och med 2019.
Andel inköpta ekologiska
måltider och livsmedel i
staden i kronor av totala
värdet av inköpta måltider
och livsmedel

46,82

40,7

45,01
%

45%

2018

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

Barn och vuxna i nämndens verksamheter exponeras inte för skadliga kemikalier.
Förvaltningens medarbetare är medvetna om vikten av en hållbar utveckling. Andelen
ekologiska livsmedel i verksamheterna ökar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna genomför webbutbildning och åtgärder i
kemikaliesmart förskola nivå 2

2018-01-01

2018-12-31

Förskolorna undersöker möjligheten om att erhålla skolverkets
utmärkelse för hållbar utveckling

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen skapar ett nätverk för förskolornas kockar inriktat på
klimatsmart mathållning

2018-01-01

2018-12-31

Samtliga verksamheter arbetar kontinuerligt med att registrera
märkningspliktiga kemikalier i stadens gemensamma
kemikaliehanteringssystem ”Chemsoft”

2018-01-01

2018-12-31
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har
uppfyllts.
Förvaltningen strävar efter att ha god inomhusmiljö i sina lokaler. Arbetet med att sänka
bullernivåerna i förskolorna har pågått fortlöpande under året.
Nämndmål:
2.6.1 Inomhusmiljön inom nämndens lokaler är god
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndens lokaler uppfyller stadens krav på god inomhusmiljö. Planeringen av nya gruppoch servicebostäder och vid förbättring av allmänna lokaler anpassas material och utformning
så att hälsorelaterade risker minimeras. Luftkvalitén inomhus förbättras och ljudnivån är god.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska bullernivåerna i
förvaltningens förskolor

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om ett ekonomiskt hållbart
Stockholm genom att verksamheten drivs inom tilldelade budgetramar med fokus på uppsatta
verksamhetsmål. Förvaltningen har planerat för och tillhandahållit stort antal praktikplatser
inom samtliga verksamhetsområden. Till inriktningsmålet hör fem mål för
verksamhetsområdet. Samtliga mål har uppfyllts under året.
Tillhörande fyra nämndmål bedöms som helt uppfyllda.
Inom försörjningsstöd har fokus varit stödinsatser till hushåll som saknar eget boende.
Samverkansrutiner har skapats kring barn i osäkra boendeförhållanden och
barnkonsekvensanalyser har gjort i alla ärenden där barn kan påverkas av besluten.
Nämnden redovisar ett överskott om 1,8 mnkr före resultatöverföringar och 1,1 mnkr efter
resultatöverföringar.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion
Uppfylls helt
Analys

Den samlade bedömningen är att verksamhetsmålet har uppfyllts. Förvaltningen har planerat
för och tillhandahållit praktikplatser inom ett flertal verksamhetsområden.
Inom förskolan har ett utvecklingsarbete påbörjats gällande förvaltningens kontakter med de
förskollärarstuderande som har verksamhetsförlagd utbildning inom Kungsholmens
stadsdelsområde. Det sker bland annat genom nätverksträffar med både de studerande och
deras handledare.
Habiliteringsenheternas föreläsningar som anordnats under året har varit välbesökta, ca 200
pedagoger från hela Stockholm har vid varje tillfälle kunnat ta del av ämnen som lågaffektivt
bemötande i förskolan, psykisk ohälsa i familjer, normkritiskt tänkande i förskolan samt
resurspersonens roll på förskolan. Utvärderingar visar att det är ämnen som berör och
engagerar.
Socialtjänstavdelningen har tagit emot fyra studenter från Ersta-Sköndals högskola för
verksamhetsförlagd utbildning under året. Studenterna har praktiserat på beställar- och
utförarenheter. Äldreomsorgen har under året stärkt den akademiska noden genom att
tydligare förankra ansvaret på olika nivåer i organisationen. 136 studenter har tagits emot
enligt plan. Samarbetsprojektet DöBra tillsammans med Karolinska Institutet har pågått under
året. Verksamheterna har fått ta del av ett reflektionsverktyg vilket har medfört
förbättringsförslag för vård i livets slut.
Förvaltningen har även denna sommar haft landskapsarkitektstudenter som arbetat med att
kontrollera parkskötseln och hantera frågor och synpunkter. Denna årligen återkommande
förstärkning har varit lyckad, bland annat genom korta svarstider i synpunktsportalen samt
snabba åtgärder på uppkomna situationer.
Under en tio veckors period genomförde fem studenter från Yrkeshögskolan KYH Stockholm
grundläggande energikartläggningar i två förskolor samt två parklekar. Under hösten tog
ekonomienheten emot en student från IHM business school.
Indikator

Antal tillhandahållna
praktikplatser för
högskolestuderande samt
platser för
verksamhetsförlagd
utbildning
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Utfall
män/
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Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
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2017

Progno
s helår

Årsmål

180

KF:s
årsmål

Tas
fram av
nämnd
en

Period

VB
2018
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har
uppfyllts. Kungsholmens stadsdelsnämnd har bidragit till kommunfullmäktiges mål genom att
tillhandahålla verksamheter av hög kvalitet som invånare och brukare är nöjda med och
genom en god samverkan med de lokala företagsorganisationer samt de privata utförare som
är verksamma på Kungsholmen. Förvaltningen har strävat efter en förbättrad dialog mellan
förvaltningen och de lokala företagarföreningarna. För att underlätta för de lokala företagarna
har förvaltningen förenklat kontakten med förvaltningen.
Förvärvsfrekvensen bland Kungsholmens befolkning är hög och arbetslösheten är bland den
lägsta i staden. Kungsholmen har flera profilnäringar med god tillväxt inom branscherna;
tillverkning, byggverksamhet, transport och magasinering, resetjänster och stödtjänster samt
offentlig förvaltning. Kungsholmen har en jämförelsevis hög andel stora arbetsgivare. 62
procent av de som arbetar på Kungsholmen, arbetar på ett arbetsställe med fler än 100
personer. Det som är utmärkande för branscher som är vanligare på Kungsholmen, jämfört
med övriga staden, är att de i hög grad omfattar kvalificerade tjänster som konsultbranscher,
finansiell verksamhet, dataverksamhet samt informationstjänster. 82 procent av de
högutbildade som är bosatta på Kungsholmen arbetar inom ett högkvalificerat yrke. En
utmaning för det lokala näringslivet är den mycket låga vakansgrader på lokaler. Andelen
lediga lokaler på Kungsholmen ligger nära noll procent.
Under hösten har förvaltningen hållit ett samverkansmöte med de tre företagarföreningarna
övre Kungsholmens företagarförening, Hornsbergs företagarförening och KungsÖ
företagarförening. Tillsammans med företagarföreningarna arrangerade förvaltningen sedan
ett informations- och samverkansmöte för Kungsholmens företagare där
exploateringskontoret presenterade kommande byggprojekt i närområdet och förvaltningen
redogjorde för stadens organisation för näringslivs- och företagarfrågor samt informerade om
stadsdelsförvaltningens olika ansvarsområden.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stockholm Business Region AB ska i samarbete med
kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga
möjligheterna för ökad tillväxt inom respektive stadsdels
geografiska område genom en lokal näringslivsanalys

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
3.2.1 Företag väljer att etablera sig på Kungsholmen och Essingeöarna
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämnden har ett gott samarbete med lokala företagsorganisationer och privata utförare som
finns på Kungsholmen.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden bjuder in till ett samråd med det lokala näringslivet

2018-01-01

2018-12-31

Äldreomsorgen ska utveckla den akademiska noden genom att
anordna en utvecklingsdag tillsammans med berörda
samarbetspartners.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts. Nämnden har bidragit till att
uppfylla målet genom att ge olika arbetsrehabiliterande stödinsatser till de
försörjningsstödstagare som står utanför arbetsmarknaden och genom att ge utökade
stödinsatser till hushåll som saknar eget boende.
Kungsholmen har en relativt låg andel försörjningsstödstagare. Antalet hushåll som uppbär
försörjningsstöd har ökat med 14 stycken. Andelen unga bidragstagare i åldern 18-24 år har
ökat. Ökningen beror till viss del på att ansvaret för etableringen av nyanlända övergått från
staten till kommunen. Det som också påverkar statistiken är tillkommande ärenden med
ensamkommande ungdomar som inte fortsätter att studera på gymnasiet eller som har fyllt 21
år och inte har egen försörjning. Ytterligare en faktor är den nya gymnasielagen som från och
med 1 juli innebär att ungdomar som tidigare varit klassade som ensamkommande och fått
avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, nu kan stanna i Sverige med tillfälligt
uppehållstillstånd för att kunna studera på gymnasiet.
Fler barnfamiljer uppbär försörjningsstöd än tidigare. En ökning från i genomsnitt 23 hushåll
per månad till 32. Ökningen beror mest på nyanlända och anknytningsfamiljer. Andel barn
som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd har ökat. Några av de inflyttade
barnfamiljerna har relativt många barn vilket medfört fördyrade kostnader för tillfälliga
boendelösningar. Förvaltningen har fortsatt att arbeta med barnkonsekvensanalyser i alla
ärenden där barn påverkas av besluten. För att åtgärda bostadslöshet har hushåll som saknar
eget boende getts utökade stödinsatser.
Många av de personer som idag är aktuella på enheten för försörjningsstöd är personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden, en fjärdedel av dessa har socialmedicinska arbetshinder i
någon form. Förvaltningen ger olika arbetsrehabiliterande stödinsatser till de som står utanför
arbetsmarknaden. I Samordningsförbundet Stockholm stad, där Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och kommunen ingår, samordnas erforderliga
insatser för bidragshushållen med låg eller ingen sjukpenning.
Arbetet med ett utbyte av sommarjobb mellan Kungsholmens och Rinkeby-Kistas
stadsdelsnämnder har utökats. Förvaltningen har strävat efter en jämn könsfördelning av
sommarjobben. Under sommaren 2018 har 170 flickor och 177 pojkar feriearbetat, 35
ungdomar med funktionsnedsättning prioriterades i tilldelningen av sommarjobben.
Jämställdhetsanalys

Av de ungdomar med funktionsnedsättning som prioriterades i tilldelningen av sommarjobb
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var 24 pojkar och 11 flickor, vilket motsvarade de inkomna ansökningarna.
Åtta kvinnor och tre män genomförde en praktikperiod 2018. Jobbtorg strävar efter en jämn
könsfördelning i matchningen av klienterna men individuella faktorer avgör i slutändan om en
person anses mogen för en praktikperiod eller ej. När det gäller andelen personer som går till
egen eller annan försörjning efter insats i förvaltningens verksamhet, så beror obalansen i
könsfördelningen på tillfälligheter. Deltagarna i teamet för arbetslivsinriktad rehabilitering
(AR-teamet) har ofta diffus problematik som kräver långa utredningstider och individuellt
utformade stödinsatser. Tidigare missbruk är ett av de kriterier som ska vara uppfyllda för att
arbetsförmedlingen ska kunna bevilja bidrag till en OSA-anställning. Fler män än kvinnor är
aktuella på missbruksenheter vilket kan förklara varför fler män än kvinnor kommer ut i egen
försörjning genom AR-teamet.
Indikator

Andel personer som har
ekonomiskt bistånd i
förhållande till
befolkningen

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

0,32 %

0,37 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

0,26
%

0,26
%

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

0,32 %

0,3 %

1,6%

Period

VB
2018

Analys
Antal personer som uppbär försörjningsstöd har ökat. Ökningen finns främst bland unga i åldern 18-24. Ansvaret för
etableringen av nyanlända har övergått från staten till kommunen vilket kan förklara ökningen.
Andel unga som varken
arbetar eller studerar

0

0

0

0

Faststäl
ls 2018

2018

Analys
Mätmetod ej fastställd enligt SLK, utfall saknas.
Andel vuxna med
långvarigt ekonomiskt
bistånd jämfört med
samtliga vuxna invånare

0,19 %

0,23 %

0,16
%

0,21
%

0,19 %

0,25 %

1,1%

VB
2018

Antal aspiranter som fått
Stockholmsjobb

6 st

3 st

3 st

3 st

6 st

6 st

1 000 st

VB
2018

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

11 st

3 st

8 st

9 st

11 st

20 st

500 st

VB
2018

347

250 st

9 000 st

VB
2018

20 st

1 000 st

VB
2018

Analys
Antal praktiktillfällen som genomförs motsvarar Jobbtorgs behov av platser.
Antal tillhandahållna
platser för feriejobb

347

204

Antal tillhandahållna
platser för
Stockholmsjobb

15

19

Analys
Sex Kungsholmsbor har fått insatsen. Stockholmsjobb är en arbetsmarknadsinsats, i samverkan med Jobbtorg och
Arbetsförmedlingen, för personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Respektive nämnd rapporterar in
antalet platser för Stockholmsjobb som de kan tillhandahålla. Årsmålet för tillhandahållna platser nås inte.
Antal ungdomar som fått
feriejobb i stadens regi

Lindhagensgatan 76
100 28 Stockholm
08-508 08 079

307 st

177 st

170 st

259 st

250

250 st

9 000 st

VB
2018
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetsmarknadsnämnden ska genom jobbtorgen för unga i Kista,
Skärholmen och vid Globen, och i samarbete med
stadsdelsnämnderna förstärka det uppsökande och stödjande
arbetet för unga utan sysselsättning och med komplex problematik
samt utveckla insatser för målgruppen.

2018-01-01

2018-12-31

Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med
stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med kvinnor långt ifrån
arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska
jämställdheten i staden.

2018-01-01

2018-12-31

Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med
stadsdelsnämnderna öka utbytet mellan stadsdelarna kring
sommarjobben för att öka sammanhållningen i staden och
möjliggöra för fler att testa arbete i andra stadsdelar än där man
bor.

2018-01-01

2018-12-31

Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med villkor för
sysselsättningsfrämjande åtgärder vid upphandlingar.

2018-01-01

2018-12-31

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med
arbetsmarknadsnämnden utveckla samverkan med det lokala
näringslivet och civilsamhället för att skapa förutsättningar för jobb,
integration och social hållbarhet med en särskild inriktning mot
unga.

2018-01-01

2018-12-31

Stadsdelsnämnderna ska, exempelvis inom ramen för sina olika
verksamhetsområden, öka möjligheterna för personer med
funktionsnedsättningar att komma i arbete.

2018-01-01

2018-12-31

Period

Avvikelse

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

Den enskilde klarar sin försörjning och lever ett självständigt liv. 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 arbetsrehabiliterande och samhällsvägledande
insatser i förvaltningens verksamheter och i samverkan inom samordningsförbundet
Stockholm stad.
Indikator

Andel personer med
socialmedicinska- och
rehabiliteringsskäl som
går till egen eller annan
Lindhagensgatan 76
100 28 Stockholm
08-508 08 079

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

33 %

5

1

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

25 %

25 %

KF:s
årsmål

Period

2018

stockholm.se
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

försörjning, efter insats i
förvaltningens verksamhet

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga verksamheter planerar för utökat mottagande av
feriearbetare

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har
uppfyllts.
Genom en pedagogisk förskoleverksamhet med undervisning av god kvalitet skapas
förutsättningar för fortsatt skolgång.
Under året har tio anställda barnskötare fått möjlighet att utbilda sig till förskollärare genom
att delta i den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen vid Södertörns högskola.
Därutöver har tre medarbetare genomgått barnskötarutbildning.
Utförarenheter för personer med funktionsnedsättning har inlett ett samarbete med I Work (en
verksamhet i Stockholms stads regi som arbetar med att stötta personer med daglig
verksamhet att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden). I Work har träffat brukare och
personal under året och informerat om möjligheterna att gå från sysselsättning på daglig
verksamhet till den ordinarie arbetsmarknaden.
Medarbetare får kontinuerlig kompetensutveckling. Exempelvis genomgår äldreomsorgens
medarbetare inom Serafens vård- och omsorgsboende och beställarenheten utbildning i
demenskunskap. Utbildningen anordnas av äldreförvaltningen och Demenscentrum och
resulterar i diplomering och Stjärnmärkning.
Nämndmål:
3.4.1 Nämndens verksamheter ger stöd till lärande och utveckling
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Förskolan stimulerar till lärande och utveckling. Socialtjänsten samverkar med skolan.
Medarbetare inom nämndens verksamheter ges möjlighet till kompetensutveckling.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Analys

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts. Stadsdelsnämndens
ekonomi är långsiktigt hållbar och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. En förutsättning för stabilitet och kvalitet i verksamheterna
är budgethållning. Stadsdelsnämndens verksamhet följs upp och anpassas kontinuerligt så att
den ryms inom fastställd budgetram. Vid befarat budgetöverskridande upprättas
handlingsplaner och åtgärder vidtas för att undvika obalans i budgeten.
Enheternas ekonomi följs regelbundet upp genom kontakter mellan enhetschef,
avdelningschef och controller. I enheternas verksamhetsberättelser redovisas resultat, analys
och eventuella åtgärder för att nå en budget i balans.
Förvaltningens ekonomiska resultat för 2018 är ett överskott om 1,8 före resultatöverföringar
och 1,1 mnkr efter resultöverföringar.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Nämndens
budgetföljsamhet efter
resultatöverföringar

99,9 %

100 %

100 %

100 %

VB
2018

Nämndens
budgetföljsamhet före
resultatöverföringar

99,8 %

100 %

100 %

100 %

VB
2018

Nämndens
prognossäkerhet T2

0%

1%

+/-1 %

+/- 1 %

2018

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

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

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Till
inriktningsmålet hör åtta mål för verksamhetsområdet. Sex mål uppfylls helt och två mål
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100 28 Stockholm
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delvis. Nio nämndmål bedöms som helt uppfyllda och tre nämndmål bedöms som delvis
uppfyllda.
Flera insatser har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet.
Enhetschefer har under året genomgått fortbildning om diskrimineringsgrunderna och
verksamheterna har arbetat systematiskt för barns rättigheter. Det systematiska arbetet mot
våld i nära relationer fortsätter. Förvaltningen har ökat andel jämställdhetsanalyser i
beslutsunderlag.
Utförarenheterna inom funktionshinderområdet har implementerat nya rutiner och
processbeskrivningar för att öka kvaliteten. Nya aktiviteter har skapats för brukarna med stöd
av digital teknik.
Tillgänglighetsskapande åtgärder har genomförts i parker och grönområden. Rådet för
funktionshinderfrågor och pensionärsrådet har under året deltagit i en tillgänglighetsvandring
vilket gav förvaltningen flera viktiga synpunkter.
Förvaltningen upplevs sammantaget som en mer attraktiv arbetsgivare. Ett öppnare
arbetsklimat, ett gott ledarskap och att medarbetare i högre grad än tidigare kan
rekommendera sin arbetsplats är några av de resultat som pekar åt det hållet. Arbetsmiljön har
följts upp systematiskt under året. Förvaltningens chefer har fått utbildning inom området lika
rättigheter och möjligheter.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet bedöms som delvis uppfyllt.
Samtliga verksamheter har mål om jämställdhet, men uppföljningen visar att enheterna har
kommit olika långt i arbetet med jämställdhetsanalyser. Ungefär två tredjedelar av
verksamheterna har analyserat könsuppdelad statistik i sina tertialrapporter. För de enheter
som arbetat med åtgärder för att minska könsskillnader har det varit svårt att till
verksamhetsberättelsen kunna se effekter av åtgärderna. Detta är något som behöver följas
över längre tid.
Jämställdhetsperspektivet genomsyrar dock flera verksamheter. Inom förskolan har samtliga
enheter genomfört en självvärdering av arbetet med jämställdhet där de bland annat arbetat
med normkritiskt förhållningssätt och införskaffat normkritiska böcker. Stockholms
habiliteringsenheter har genomfört två föreläsningar med fokus på jämställdhet för 200
pedagoger inom Stockholms stad.
Nämndens fritidsgård för barn och unga har tagit fram en normkritisk handlingsplan för att
säkerställa att fritidsgården är tillgänglig för alla. Fritidsgården har även använt
Machofabrikens diskussionskort och träffunderlag regelbundet. Underlagen ger stöd i att hålla
en normkritisk grund för samtalen.
Inom äldreomsorgen har en gemensam jämställdhetsanalys genomförts tillsammans med
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enhetschefer avseende hemtjänst där kvinnorna totalt sett beviljats mer tid samt att
utförandegraden är högre jämfört med insatser till männen. I analysen beaktades även ett
anhörigperspektiv då kvinnorna i högre grad utför insatser till närstående jämfört med
männen. Enheterna har utifrån ett jämställdhetsperspektiv sett över de lokala rutinerna för
anhörigstöd.
En jämställdhetsanalys har genomförts av Spårvägparkens lekplats. Resultatet visar att
könsfördelningen hos lekplatsbesökarna är relativt jämn och att det finns en mångfald olika
typer av aktiviteter som gynnar ett jämställt nyttjande. Resultatet visar dock att äldre barn
besöker lekplatsen i lägre utsträckning. En hypotes är att skillnaderna mellan könen är större
vad gäller de äldre barnen. Arbetet med jämställdhetsanalysen har resulterat i att förvaltningen
fått arbetsverktyg för att fortsättningsvis ha möjlighet att arbeta med jämställdhet i
planeringen av parker och grönområden. Ett utvecklingsområde är att hitta metoder för att få
bättre kunskap om vad äldre barn 7-12 år gillar och behöver samt hur önskemålen ser ut
fördelat på kön.
Under verksamhetsmålen presenteras jämställdhetsanalys per verksamhetsområden där
indikatorerna visar på omotiverade skillnader mellan könen. För insatser kring det
jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, se mål 4.5.
Förvaltningens arbete med jämställdhetsanalyser i beslutsunderlag har förbättrats under året.
Sista tertialet hade 94 procent av beslutsunderlagen en jämställdhetsanalys.
Kvinnors organisering

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv. Samtliga nämnder uppmanades i budget 2018 att bidra
till att öka kvinnors makt och inflytande i det offentliga rummet.
Via månadsannons uppmuntrade förvaltningen ideella föreningar i stadsdelsområdet, som har
aktiviteter som syftar till att stärka kvinnors ställning i samhället, att söka bidrag. Inga
ansökningar kopplade till kvinnors organisering inkom. Stadsdelsområdet har jämfört med
övriga staden en socioekonomiskt välbeställd befolkning med hög utbildning. Valdeltagandet
är högt och antal inkomna medborgarförslag är hög.
Inom verksamheterna finns dock både planerade och spontana sammanslutningar för kvinnor.
Exempelvis damgrupper (och herrgrupper) med olika aktiviteter inom särskilda boenden.
Fritidsgården erbjuder verksamhet till både tjejer och killar och uppföljning av närvaron visar
att könsfördelningen är jämn. Det är viktigt att alla, oavsett kön, känner sig välkomna till
nämndens verksamheter och att verksamheterna upplevs som trygga. Samtliga verksamheter
arbetar aktivt med ett jämställt bemötande där individer blir bemötta utifrån faktiska behov
utan stereotypa föreställningar om kön.
Indikator

Andel tjänsteutlåtanden
som innehåller en
jämställdhetsanalys

Periodens
utfall

94,29 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

100 %

100 %

Period

VB
2018

Analys
Förvaltningen har i hög grad ökat andelen tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys, från 65 procent under
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

första tertialet till 94 procent under sista tertialet. Målet för tredje tertialet om att samtliga tjänsteutlåtanden som ska innehålla
en jämställdhetsanalys också gör det uppfylldes ej. Arbetet med att säkerställa jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden
fortsätter under 2019.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
stödja kvinnors organisering med målet att öka kvinnors makt och
inflytande i det offentliga rummet.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

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

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

Startdatum

Slutdatum

Samtliga enheter analyserar 2017 års resultat.
Förbättringsområden för 2018 tas fram där omotiverade skillnader
mellan könen framkommer.

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Verksamhetsmålet har uppfyllts. Kungsholmens stadsdelsnämnd bidrar till
kommunfullmäktiges mål om att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.
Nämndmålen inom området uppfylls helt för året men indikatorerna för sjukfrånvaron
uppfylls delvis. Årets samlade resultat visar att förvaltningen sammantaget upplevs som en
mer attraktiv arbetsgivare än föregående år. Ett öppnare arbetsklimat, ett gott ledarskap och
att medarbetare i högre grad än tidigare kan rekommendera sin arbetsplats är några av de
resultat som pekar åt det hållet. Målen för sjukfrånvaron nås inte och aktiviteterna att ta fram
ledarskapsidé och lönekriterier för chefer kommer att göras så snart stadens centralt har tagit
fram en övergripande ledarskapsidé.
Ledarskap

Förvaltningens ledarskap har förbättrats och även styrningen av verksamheterna har blivit
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bättre. Detta mäts genom den årliga medarbetarenkäten där Ledarskapsindex steg från 77 till
82 och Styrningsindex från 82 till 84 mellan åren 2017 och 2018. Förvaltningen har högre
värden än staden i genomsnitt för berörda index.
Ledarutveckling och bättre förutsättningar för ett nära ledarskap är troliga orsaker till de
stigande värdena. Bland annat har cheferna genomgått olika former av
ledarutvecklingsinsatser under året samt att ett antal organisationsförändringar och förändrade
arbetssätt har genomförts. Eftersom värdena på ledarskap fortfarande ligger lägre än värdena
för styrning bör förvaltningen även fortsättningsvis fokusera på aktiviteter som utvecklar
chefernas ledarskap.
Förvaltningen avvaktar med att ta fram en ledaridé och lönekriterier för chefer då ett
stadsövergripande arbete med att ta fram en chefsförsörjningsprocess pågår.
Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning inom förvaltningen. Många av
förvaltningens yrkeskategorier är så kallade bristyrken och dessa målgrupper kan vara
svårrekryterade både på kort och på lång sikt. Det strategiska arbetet handlar både om att
attrahera nya medarbetare men också om att behålla och utveckla de som redan finns. Alla
verksamheter har därför tagit fram kompetensförsörjningsplaner med särskilda aktiviteter
under året.
Exempel på aktiviteter som påbörjats är en förvaltningsövergripande digital introduktion,
utbildning i kompetensbaserad rekrytering, kompetensinventeringar och kompetensstegar för
olika yrkesgrupper.
En förvaltningsövergripande kartläggning av studentmottagande och verksamhetsförlagd
utbildning har genomförts utifrån stadens kompetensförsörjningsprocess.
Långt och hållbart arbetsliv

Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) styrs av ett årshjul som beslutas och
följs upp inom ramen för samverkanssystemet och facklig samverkan. Arbetsmiljöårshjulet
innehåller obligatoriska aktiviteter som genomförs på APT och i samverkansgrupper.
Exempel på aktiviteter är att gå igenom rutinen för kränkande särbehandling och att göra en
kartläggning av risker för hot och våld.
Uppföljning av att enheterna genomfört det systematiska arbetsmiljöarbetet har under året
skett genom att HR-avdelningen varit ute på arbetsplatsbesök vid samtliga enheter. Under
arbetsplatsbesöken har förvaltningens checklista för uppföljning av arbetsmiljön använts.
Resultatet har sedan redovisats vid förvaltningsgruppen som också är skyddskommitté. Årets
genomgång visar på att förvaltningens verksamheter följer det beslutade årshjulet i mycket
hög utsträckning. För att chefer, de fackliga organisationerna och alla medarbetare ska kunna
ta del av all information inom samverkanssystemet har förvaltningen en digital mappstruktur i
en gemensam mapp för alla samverkansprotokoll och APT-minnesanteckningar.
I stadens interna ledningssystem (ILS) finns det systematiska arbetsmiljöarbetet med som
process (väsentlighets- och riskanalys). Det som kontrolleras och följs upp är att det
systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt beslutat årshjul, att det finns upprättade
fördelningar av arbetsmiljöuppgifter, att samverkan genomförs och att protokoll skrivs i
enlighet med samverkansöverenskommelsen.
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För att chefer och skyddsombud ska ha god kompetens inom området arbetsmiljö har
förvaltningen genomfört en arbetsmiljöutbildning under året och utbildningen erbjuds löpande
utifrån behov.
Förvaltningen upplevs i högre grad som en bra arbetsgivare med ett öppnare arbetsklimat och
medarbetarna kan i högre grad än tidigare rekommendera sin arbetsplats till andra. AMI
(aktivt medskapandeindex) har i 2018 års medarbetarenkät höjts från 80 till 82. Stadens Bra
arbetsgivarindex, som bygger på tre delindex (jämställdhet, attraktiv arbetsgivare och
rekommendera arbetsplats), har också ökat jämfört med föregående år och ligger över stadens
genomsnitt. Förvaltningens index för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har också
stigit.
Den totala sjukfrånvaron ligger något högre än årsmålet. Den korta sjukfrånvaron har legat
relativt högt under första delen av året men har normaliserats under hösten. Förvaltningen kan
konstatera att sjukfrånvaron fortsatt ligger högre bland kvinnor än bland män. Förvaltningens
arbete med verksamhetsspecifika handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron fortsätter och
revideras efter behov. Förvaltningens aktivitet i 2018 års verksamhetsplan, att genomföra en
hälsofrämjande aktivitet, har mest resulterat i olika typer av friskvårdsaktiviteter.
Inrapporterade riskobservationer, tillbud, arbetsskador och arbetssjukdomar i IA
(förvaltningens incidentrapporteringssystem) följs upp på alla nivåer inom
samverkanssystemet i enlighet med arbetsmiljöårshjulet. Rutiner för rapportering gås igenom
årligen och utbildning i IA hålls kontinuerligt för chefer och skyddsombud.
Lika rättigheter och möjligheter samt diskriminering

Under året har förvaltningens chefer fått utbildning inom området lika rättigheter och
möjligheter samt aktiva åtgärder. En genomgång av de förvaltningsövergripande riktlinjerna
har genomförts och några rutiner har omarbetats och förtydligats bland annat rutinerna för
kränkande särbehandling. En ny rutin med tillhörande APT-material kommer implementeras
under nästa år. För arbetet med aktiva åtgärder kommer också ett nytt APT-material
implementeras. För att på ett bättre sätt bedriva ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder för
att främja lika rättigheter och möjligheter kommer arbetssättet knytas ihop med arbetet för att
förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Förvaltningens arbetsklimat upplevs som öppnare i jämförelse med föregående år och 94
procent av medarbetarna vet var de ska vända sig om de upplever sig utsatta av
diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier
på arbetet.
Förvaltningen har haft ett diskrimineringsärende under året.
Indikator

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

82

Index Bra arbetsgivare

84
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100 28 Stockholm
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Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

80

81

81

2018

82

84

84

2018
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Sjukfrånvaro

7,7 %

5,1 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

8,3 %

7,8 %

Progno
s helår

Årsmål

7,6 %

KF:s
årsmål

Period

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Analys
Årsmålet för sjukfrånvaron totalt nås inte. Sjukfrånvaron totalt på rullande tolv månader ligger något lägre jämfört med
samma period föregående år. Under första delen av året har korttidssjukfrånvaron legat lite högre men har gått ner under
hösten. Långtidssjukfrånvaron har istället ökat. En hypotes är att några medarbetare med hög korttidssjukfrånvaro har
övergått i långtidssjukskrivning. Det systematiska arbetet fortsätter och handlingsplaner upprättas vid behov.
Sjukfrånvaro dag 1-14

2,5 %

2,3 %

2,5 %

2,5 %

2,3 %

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Analys
Årsmålet för den korta sjukfrånvaron nås inte. Under första delen av året låg korttidssjukfrånvaron relativt högt men har
normaliserats och ligger nu lägre än samma period föregående år.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och
stadsdelsnämnderna stödja stadsdelsnämnderna i hur
äldreomsorgen kan organisera sin ledningsorganisation för att
främja det närvarande ledarskapet

2018-01-01

2018-12-31

Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra
och utvärdera en pilot med schemalagd reflektionstid i hemtjänsten

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ledare för nämndens verksamheter ger sina medarbetare förtroende och förutsättningar för att
ta ansvar i sitt arbete. Genom engagemang, lyhördhet och nytänkande kan chefer och
medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att aktivt medskapandeindex
(AMI) ökar och att en sund personalrörlighet uppnås.
Indikator

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

82

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

79

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Förskolans personal kompetensutvecklas i samband med

2018-01-01

2019-06-30

Lindhagensgatan 76
100 28 Stockholm
08-508 08 079

Period

2018

Avvikelse

stockholm.se
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

skolplattformens införande
Analys
Utbildning av förskolepersonalen i skolplattformens moduler fortsätter under 2019.
Förskoleavdelningen utvecklar arbetet med förskollärarstudenter
på olika nivåer

2018-01-01

2018-12-31

Förskolornas ledningsgrupper deltar i ett ledarutvecklingsprogram

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen tar fram en ledaridé för förvaltningens chefer

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Förvaltningen avvaktar att staden är klar med den stadsövergripande ledaridén innan det lokala arbetet påbörjas.
Förvaltningen tar fram lönekriterier för förvaltningens chefer

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Förvaltningen avvaktar att staden är klar med den stadsövergripande ledaridén innan det lokala arbetet med lönekriterier för
chefer påbörjas.

Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndens alla verksamheter har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer
har en bra arbetssituation, sjukfrånvaron minskar och där alla medarbetare har lika
möjligheter och rättigheter. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ökar andelen medarbetare som
rekommenderar sin arbetsplats.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

68 %

66 %

2018

Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

7,9

7,8

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Berörda enheter fortsätter implementera handlingsplanen för
socialsekreterare och biståndshandläggare

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen utbildar cheferna inom området lika rättigheter och
möjligheter på arbetet

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen åtgärdar risker för diskriminering eller repressalier,
eller andra hinder för medarbetarnas lika rättigheter och
möjligheter.

2018-01-01

2018-12-31
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Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Baserat på indikatorernas utfall är bedömningen att kommunfullmäktiges mål delvis uppfylls.
Resultaten visar flertalet brukare inte upplever sig diskriminerade inom nämndens
verksamheter. Dock når resultaten inte upp till årsmålen och verksamhetsmålet bedöms som
delvis uppfyllt.
Nämndens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och arbetar för att vara fritt från
diskriminering. Nämndens verksamheter har på olika sätt arbetat för att leva upp till de
mänskliga rättigheterna, värdegrundsfrågor är ständigt aktuella.
Samtliga förskolor utför ett aktivt likabehandlingsarbete. Inom förskolan ligger resultatet på
samma nivå som tidigare år, 1 procent av föräldrarna uppger att sina barn är diskriminerade.
Resultatet tas upp med de förskolor det berör. Förskolan har under 2018 tagit fram en
gemensam arbetsprocess för arbete mot diskriminering och kränkande behandling i
förskolorna. Förskoleundersökningen visar att 94 procent av föräldrarna upplever att barnen
på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion
eller funktionsnedsättning. Resultatet är högst i Stockholms stad.
Inom äldreomsorgen ställs inte frågan om upplevd diskriminering i brukarundersökningen
inom hemtjänst eller vård- och omsorgsboende. Frågan ställs inom dagverksamheten och där
har ingen svarat att de upplever sig vara diskriminerad. Inget av de klagomål som har kommit
in till äldreomsorgen kan kopplas till någon form av diskriminering. Äldreomsorgens
värdegrund och bemötande tas upp vid introduktion och lönesamtal.
Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning har resultatet förbättrats från att 25
procent svarat att de upplever sig diskriminerade eller har valt att inte svara på frågan 2017 till
att 2018 endast vara 6 procent. Ett stort arbete har pågått under 2018 med att förbättra
kvaliteten inom verksamheterna där bemötande varit en viktig del.
Inom socialpsykiatrin har resultatet försämrats 5 procentenheter. För 2018 är det 14 procent
som svarat att de upplever sig diskriminerade eller har valt att inte svara på frågan. Inom
socialpsykiatrin är också skillnaden mellan könen störts, där upplever män sig diskriminerade
i större utsträckning än kvinnor. Resultatet ska analyseras under 2019. Kunskapen om
diskriminering ska öka hos medarbetarna under 2019, ämnet kommer även att behandlas på
brukarråd i verksamheterna för att undersöka bakomliggande orsaker.
Verksamheterna har under året fördjupat sina kunskaper om antirasism, genus, normkritik och
hbtq-personers livsvillkor. Tema för tre av vårens chefsforum har varit mänskliga rättigheter
och diskriminering. Cheferna har fått en utbildning i diskrimineringsgrunderna, information
om normkritik, föreläsning om antirasism och verktyg att använda i arbetet mot
diskriminering inom den egna verksamheten.
Flera medarbetare har genomgått webb-utbildningen Allas rätt som handlar om
diskrimineringsgrunderna. Fritidsgården arbetar efter en normkritisk handlingsplan för att
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säkerställa att verksamheten är inkluderande utifrån Program för lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022. Under 2019
planeras ett samarbete med Östermalm för att starta en hbtq-grupp i samverkan mellan
fritidsgården och ungdomsmottagningen.
Kompetensförstärkning och fortbildning genomförs gällande området äldre med HIV för
personal inom äldreomsorgen. Daglig verksamhet har som en del av digitaliseringsprojektet
DigIT genomgått en utbildning om diskrimineringsgrunderna.
Ungas organisering

Förvaltningens fritidsgård Kuggen har bjudit in föreningar för att inspirerar ungdomar till
organisering. Fältassistenterna har erbjudit unga flickor att delta i tjejgrupper, målet har varit
att bidra till att öka flickors makt och inflytande i det offentliga rummet. Särskilda kunskaper
har förmedlas om mänskliga rättigheter, antirasism, feminism och normkritik. Gruppen har
bjudit in och träffat ”Linje-17 Gäris” för samarbete och inspiration till tjejgrupperna. Det
finns ingen uppföljningsstatistik om hur flickorna organiserade sig efter dessa träffar, däremot
har flera av de flickor som ingick i grupperna anslutit sig till Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet har under året ökat i antal. Demokrati och ungas delaktighet i politiska frågor
har varit i fokus. Ungdomsrådet har bland annat organiserat en demokratidag för ungdomar i
samarbete med ungdomsråden på Norrmalm och Östermalm.
Sverigefinska minoritetsfrågor

Förvaltningen har fått statsbidrag för arbete med sverigefinska minoritetsfrågor. Arbetet för
att stärka och främja bevarandet av det nationella minoritetsspråket finska bedrivs gemensamt
i innerstaden och i samråd med representanter ur minoritetsgruppen.
Under året har finsktalande seniorer erbjudits aktiviteter som exempelvis en författarafton och
ett musikevenemang. Sverige-Finska föreningen deltog i nationaldagsfirandet i
Rålambshovsparken. Annonsering i lokalpressen med information om
minoritetslagstiftningen och aktiviteter har genomförts vid ett tillfälle under året.
Informationsfoldrar med motsvarande innehåll har tagits fram.
Förvaltningen erbjuder finsk förskola på heltid inom den ordinarie verksamheten. I finska
förskolan utvecklar och stärker barnen sitt finska språk och sin kulturella identitet. Alla
pedagoger samtalar konsekvent på finska med barnen.
Indikator

Andel brukare i
dagverksamhet för äldre
som inte upplever
diskriminering

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

94 %

100

85

97 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

97 %

Öka

2018

Analys
6 procent har uppgett att de ej vill svara på frågan. Således upplever samtliga svarande att de inte upplever sig
diskriminerade.
Andel brukare inom
omsorgen för personer
med funktionsnedsättning
som inte upplever
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94 %

95 %

92 %

75 %

94

76 %

Öka
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

86 %

83 %

90 %

91 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

92 %

Öka

2018

diskriminering
Andel brukare inom
socialpsykiatrin som inte
upplever diskriminering
Analys
Resultatet försämrats 5 procentenheter sedan föregående år. För 2018 är det 14 procent som svarat att de upplever sig
diskriminerade eller har valt att inte svara på frågan. Inom socialpsykiatrin är också skillnaden mellan könen störts, där
upplever män sig diskriminerade i större utsträckning än kvinnor. Resultatet ska analyseras under 2019. Kunskapen om
diskriminering ska öka hos medarbetarna under 2019, ämnet kommer även att behandlas på brukarråd i verksamheterna för
att undersöka bakomliggande orsaker.
Andel brukare som inte
upplever diskriminering
inom förskolan och
familjedaghem

99 %

100 %

99 %

98 %

100 %

Öka

2018

Analys
Det är 1 procent som känner sig diskriminerade, av dessa är det endast flickor som enligt sina föräldrar upplever
diskriminering. 1 procent utgör i sammanhanget cirka 14 personer. De vanligaste orsakerna till den upplevda
diskrimineringen är etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion- eller trosuppfattning. Den
upplevda diskrimineringen är jämt fördelad mellan samtliga förskoleområden och ligger på samma nivå som föregående år.
Under året har förvaltningen tagit fram ett nytt arbetsmaterial till förskolorna som syftar till att kartlägga, upptäcka och åtgärda
eventuell diskriminering och kränkande behandling. Därefter formuleras förebyggande åtgärder som följs upp under året.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med civilsamhället och
genom befintliga mötesplatser verka för att nå och stärka
kunskaperna hos fler föräldrar om barn och ungas rättigheter.
Kommunstyrelsen ska vara behjälplig i arbetet

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Arbetet har påbörjats och kommer att fortsätta under 2019.

Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningens verksamheter, som möter vårdnadshavare, ger
dem information om barn och ungdomars rättigheter

2018-01-01

2018-12-31

Lindhagensgatan 76
100 28 Stockholm
08-508 08 079

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 60 (84)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

I förskolornas arbete mot diskriminering och kränkande behandling
implementeras en gemensam arbetsprocess

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet bedöms som uppfyllt. Förvaltningens
verksamheter har arbetat för barns rättigheter.
Parkleksverksamheten arbetar aktivt med FN:s barnkonvention med dess artiklar och
informerar och bidrar därmed till att öka kunskapen och medvetenheten hos besökarna.
Verksamheten har valt ut ett antal artiklar, till exempel artikel 31 som handlar om att varje
barn har rätt till lek, rekreation, fritid och vila och artikel 12 som tar upp varje barns har rätt
att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. I parklekarnas
brukarundersökning ges barn möjlighet att uttrycka sin åsikt om parklekens verksamhet och
barnens åsikter beaktas särskilt.
Förvaltningen har deltagit i en referensgrupp för en utställning i Stockholmsrummet om barn i
en växande stad, som kopplar an till arbetet med Staden i ögonhöjd. Stadsbyggnadskontorets
arbete med att implementera de metoder och arbetsmodeller som beskrivs i Staden i ögonhöjd
har försenats.
I samband med arbetet att ta fram ett upprustningsförslag för Signalparken genomfördes
särskilda insatser för att underlätta för barn och unga att lämna synpunkter och idéer.
Ett exempel på hur förskolorna arbetar med barnens rättigheter är materialet "Tio
kompisböcker". Böckerna fungerar som ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskaper
kring och förståelse för sina rättigheter utifrån barnkonventionen.
Nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Målet för samtliga indikatorer har varit att 100 procent
av alla utredningar och genomförandeplaner beaktar barnperspektivet samt att alla barn
kommer till tals i utredningar. Det resultatet uppnås inte för 2018. Dock arbetar
verksamheterna aktivt med frågan och kollegiegranskningen som legat till grund för
indikatorerna har lett till lärande. Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms
stad och tillhörande stödmaterial implementeras i förvaltningen. En barnrättsamordnare
samordnar arbetet inom socialtjänsten. Särskilt fokus läggs på att säkerställa att
barnperspektivet beaktas i ärenden där en förälder aktualiseras hos socialtjänsten, arbetet
fortsätter under 2019 då en plan för arbetet ska utformas.
Förstärkt föräldraskapsprogram

För att nå invånare på Kungsholmen som inte har kontakt med socialtjänsten har
förvaltningen anordnat en rad olika preventiva insatser.
Föräldrar och barn har erbjudits rådgivande samtal inom föräldramottagningen. Dessa samtal
har föräldrar kunnat söka fritt utan att vara aktuella inom socialtjänsten. Stödgruppen skilda
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världar har erbjudits för barn med skilda föräldrar. Utbildningsprogrammet
KOmmunikationsMETod (Komet) har erbjudits. Komet riktar sig till föräldrar och målet är att
lära ut bättre kommunikation med barnet som i sin tur leder till mindre bråk och konflikter i
hemmet.
Förvaltningen har tillsammans med Östermalms och Norrmalms stadsdelsförvaltningar
anordnat gemensamma föreläsningar med tema föräldrastöd för målgruppen tonårsföräldrar.
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Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid genomförande av insatser.
Barnkonventionen är ett levande dokument i förskolans verksamhet. I planeringen av parker
och lek- och idrottsmiljöer finns ett barnperspektiv.
Indikator

Andel barn och unga som
kommer till tals i
utredningar

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

83,33 %

100 %

100 %

100 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

100 %

Period

2018

Analys
Indikatorn baseras på en granskning som gjorts av utredningar på familjeenheten, enheten för ensamkommande och
enheten för personer med funktionsnedsättning. Frågan som ställt till utredningen är om barnet har kommit till tals i
utredningen. I 25 av de 30 granskande utredningarna kommer barn till tals. Vid granskningen framkommer att de är ett
utvecklingsområde att prata med små barn och barn med funktionsnedsättningar. Vidare saknas i vissa fall en redogörelse
om varför barnet inte kommit till tals. Underlaget kommer att användas som en del i utvecklingsarbetet med
barnrättsperspektivet under 2019.
Andel utredningar
gällande vuxna som
uppmärksammar
barnperspektivet

75 %

100 %

2018

Analys
Indikatorn baseras på en granskning som gjorts av utredningar på vuxenenheten och enheten för personer med
funktionsnedsättning. Frågan som ställt till utredningen är om barnperspektivet har beaktats. Vid granskningen framkommer
att de är få vuxna personer som har kontakt med vuxenenheten och enheter för personer med funktionsnedsättning som har
egna barn. Barnrättsperspektivet kommer att vara i fokus under 2019, bland annat planeras utbildningar för att öka
kunskapen om barnrättsperspektivet. Metoder kommer att arbetas fram för att säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas i
alla utredningar som rör både barn och vuxna på förvaltningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts. Nämndens verksamheter
arbetar systematiskt mot våld i nära relationer
Förekomst av våld i nära relationer uppmärksammas inom samtliga verksamheter. Under
perioden har information om Stockholms stads och förvaltningens arbete mot våld i nära
relationer spridits i månadsannonsen och på förvaltningens Facebook-sida.
Kunskapshöjande insatser har pågått över hela förvaltningen bland annat genom att säkerställa
att alla socialsekreterare och biståndshandläggare har gått webb-utbildningen Om våld. De två
indikatorerna som handlar om utbildning bygger på en uppskattning av bland annat en enkät
som skickats till enhetschefer för att samla in information om i vilken omfattning
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medarbetarna har genomgått utbildning gällande våld i nära relationer. Få av de svarande har
angivit kön på medarbetarna som genomgått utbildningarna, på grund av detta saknas utfall
gällande kön.
Enheten för prevention och familjebehandling arbetar våldspreventivt genom att bland annat
utbilda ungdomar i Respekt och självrespekt (ROS). Uppföljning visar att samtliga servicehus
och hemtjänstenheter har rutiner för att uppmärksamma hot och våld mot den enskilde.
Förskolorna har arbetat med Brottsoffermyndighetens material "Liten och trygg” som handlar
om våld i nära relation och som är avsett för barn i förskoleåldern.
För att säkerställa ett likvärdigt och samordnat stöd och skydd för våldsutsatta och behandling
för våldsutövare har Stockholms stad inrättat fyra relationsvåldscenter. I juni öppnade
Relationsvåldcenter innerstaden (RVCI), ett samarbete mellan stadsförvaltningarna
Södermalm, Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen. Centret är beläget på Södermalm och
vänder sig till personer som utsatts för våld i nära relation och våldsutövare som vill bryta sitt
beteende.
Under 2018 har 49 personer uppmärksammats som utsatta för våld i nära relation. Dessa har
fått stöd i enlighet med gällande rutiner. Förvaltningen har under 2018 initierat ett nytt sätt att
samla in statistik gällande våldsutsatta och våldsutövare. En enkät fylls i av socialsekreterare
och biståndshandläggare varje gång de har haft kontakt med någon som upplevt eller utövat
våld i nära relationer. Tillvägagångssättet har utvärderats och resultatet visar att metoden
måste implementeras ytterligare för att säkerställa att enkäten används av alla systematiskt.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel medarbetare som
gått utbildning kring att
upptäcka barn som
upplever våld i nära
relation samt
hedersrelaterat våld,
konsekvenser av det och
hur man kan prata om
detta

25

15

25 %

Tas
fram av
nämnd
en

2018

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

18

15

18 %

Tas
fram av
nämnd
en

2018

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

49 st

51 st

70 st

tas fram
av
nämnd
en

2018

Analys
Nämndens utfall för 2017 var 51 personer och årsmålet för 2018 är 70 personer, vilket är ett ambitiöst mål. Under 2018 har
49 personer rapporterats som upplevt våld i nära relation. Förvaltningen har under 2018 genomfört flera insatser för att öka
kunskapen hos medarbetare om våld i nära relationer för att säkerställa att våldet uppmärksammas. Information har även
spridits till medborgarna om vilken hjälp som finns att få. En orsak till att målet inte uppnås tros vara att ett nytt sätt för
insamling av statistik gällande våldsärenden initierats under 2018. Av resultatet att döma är tillvägagångssättet inte helt
implementerat i förvaltningen. Under 2019 ska mätningen fortsätta och tillvägagångssättet förtydligas. Det finns inget som
tyder på att antalet personer som utsatts för våld i nära relation skulle ha minskat under 2018.
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Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Alla beställarenheter lägger till webb-utbildning om våld i nära
relationer vid introduktionen av nyanställda

2018-01-01

2018-12-31

Alla beställarenheter skapar rutiner kring utredningsmetoden
Freda-kortfrågor

2018-01-01

2018-12-31

Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

2018-01-01

2018-12-31

Alla utförarenheter ska öka kunskapen om våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck

2018-01-01

2018-12-31

Förskolepersonal lär sig att använda materialet "Liten och trygg"
från Brottsoffermyndigheten

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Uppfylls helt
Analys

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts. Förvaltningen har bidragit
till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom olika tillgänglighetsskapande åtgärder i
parker och grönområden samt genom kvalitetshöjande insatser inom verksamheterna för
personer med funktionsnedsättning. En sammantagen analys visar att det finns ett fortsatt
behov av att utveckla kvaliteten inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning
under det kommande året.
Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i samhället

Under året har förvaltningen fortsatt implementeringen av nya rutiner och
processbeskrivningar som syftar till att öka kvaliteten på utförarverksamheterna för personer
med funktionsnedsättning. Flera projekt har genomförts i syfte att utveckla verksamheterna.
Enheten för sysselsättning har deltagit i ett pilotprojekt om kollegial observation, en metod för
kvalitetsutveckling och arbetat för att öka digitaliseringen av sina tjänster. Nya aktiviteter har
skapats för brukarna med hjälp av digital teknik, digitala spel och VR-glasögon. Personalen
har fortbildats i bemötandefrågor och nya rutiner för samverkan, bemötande och delaktighet
med brukarnas anhöriga och legala företrädare har upprättats. Beställarenheten för personer
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med funktionsnedsättning har inrättat ett anhörigombud. En kvalitetsgranskning av insatsen
boendestöd genomfördes under året. Granskningen, som gjordes av stadens
funktionshindersinspektör, gällde självbestämmande och inflytande. Inom
verksamhetsområdet funktionsnedsättning visade granskningen att en av styrkorna var att det
fanns aktuella genomförandeplaner i samtliga ärenden samt att tid beviljades för kartläggning
vid nya ärenden. Ett utvecklingsområde som identifierades var att det saknades aktuella och
strukturerade beställningar i vissa ärenden.
Barnperspektivet

Ett förstärkt barnperspektiv har anlagts i den individuella planeringen av stödinsatserna. Inom
Stockholms habiliteringsenheter har barnen varit delaktiga i utformandet av sina
habiliteringsplaner och de är även med och påverkar vilka övningar som behöver utföras för
att nå målen.
Kungsholmen har tillgängliga stadsdelar

Tillgänglighet är viktigt för parkbesökare och beaktas i varje parkupprustning. Under året har
tillgänglighetshöjande åtgärder genomförts i samband med upprustningen av Norr
Mälarstrands parkstråk och Rudbecksparken. Utmed Norrmälarstrands parkstråk förnyas
markmaterialen så att de är jämna och hårda. Bryggorna har höjts upp så att anslutningen till
land blir jämn och tillgängligheten till dem blir god. Under parksofforna läggs
naturstensplattor för att få ett hårt, jämnt markmaterial. Plats för rullstol anordnas invid
sofforna. Vid fiskarstugan anordnas en tillgänglig anslutning. På Stora Essingen har trappor
vid Essingeringen och Stenkullaparken renoverats för ökad tillgänglighet. Soffor har
tillkommit längs med Essingeringen, där det tidigare saknats. En ny koppling mellan
Essingeringen och Essingekroken har byggts, som följd av ett medborgarförslag.
I juni genomfördes en tillgänglighetsvandring på gångvägen längs med vattnet och
trägångbryggan i Fredhäll tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor och
pensionärsrådet. De synpunkter som framkom har åtgärdats.
Jämställdhetsanalys

Resultatet för indikatorn om andelen brukare som känner att de har inflytande över det stöd
som ges utgör en sammanslagning av utfallet från flera insatstyper i olika regiformer. Målet
uppnås inte i sammanslagningen. När det gäller svaren från brukarna på den dagliga
verksamheten i egen regi, svarar 84 procent att de har varit med och planerat sin dagliga
verksamhet (90 procent av kvinnorna och 80 procent av männen), 92 procent av alla brukare
upplever att personalen frågar på vilket sätt de vill ha stöd (95 procent av kvinnorna och 91
procent av männen). Könsskillnaden tros bero på individuella faktorer. Verksamheten arbetar
för att öka delaktigheten för både kvinnor och män.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Andel nöjda brukare Daglig verksamhet (stöd
och service till personer
med funktionsnedsättning)

96 %

98 %

93 %

Andel nöjda brukare korttidsboende (stöd och

100 %

Indikator
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s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

83 %

94 %

88 %

2018

91 %

92 %

90 %

2018
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

88 %

88 %

2018

service till personer med
funktionsnedsättning)
Analys
Resultatet redovisas inte uppdelat på kön
Andel nöjda brukare LSS-boende, vuxna och
barn (Stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning)

85 %

Analys
Utfall och värden för nöjdhetsindikatorn för LSS-boende finns ej att tillgå. Frågan ställs inte i SKL´s nationella undersökning
som är ny för året.
Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att de blir väl
bemötta av stadens
personal (stöd och service
till personer med
funktionsnedsättning)

93 %

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

83 %

94 %

92 %

87 %

89 %

89 %

2018

81 %

82 %

tas fram
av
nämnd
en

2018

78 %

79 %

77 %

2018

78 %

tas fram
av
nämnd
en

2018

Analys
Resultatet redovisas inte uppdelat på kön
Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att de kan
påverka insatsens
utformning (stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning)

75 %

70 %

83 %

Analys
Resultatet har gått ned tre år i rad. Skillnaderna mellan kvinnor och män kvarstår.
Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att stadens inne
och utemiljö är tillgänglig
och användbar. (Stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning)

70 %

74 %

65 %

77 %

Analys
Resultatet har gått ned med 7 procentenheter sedan tidigare år. Förvaltningen har ingen direkt möjlighet att påverka stadens
utemiljöer annat än de parkområden som ligger under nämndens ansvar. För att säkerställa att gruppbostäderna är
tillgängliga genomförs verksamhetsuppföljning och en inventering av lokalerna.
Brukarens upplevelse av
trygghet - LSS-boende,
vuxna och barn (stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning)

100 %

92 %

95 %

91 %

2018

Analys

Lindhagensgatan 76
100 28 Stockholm
08-508 08 079

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 67 (84)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Indikatorn avser korttidshem

Nämndmål:
4.6.1 Kungsholmen har tillgängliga stadsdelar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen har en dialog med nämndens råd om tillgängligheten
på Fredhällsklipporna

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

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

Personer med funktionsnedsättning har ett fungerande dagligt liv, en hållbar boendesituation,
en meningsfull sysselsättning och deltar i samhällslivet i samma utsträckning som andra.
Stödinsatserna som ges är utformade tillsammans med den enskilde och syftar till ökad
självständighet och ökad delaktighet.
Indikator

Andel brukare som har en
aktuell, individuellt
utformad
genomförandeplan

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

79 %

83 %

74 %

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

80 %

KF:s
årsmål

Period

VB
2018

Analys
Resultatet skiljer sig åt mellan verksamheterna. Granskning visar att inom daglig verksamhet har samtliga brukare en aktuell
och individuellt utformad genomförandeplan, medan gruppbostäderna och servicebostäderna behöver förbättra resultaten
och säkerställa att samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan genom egenkontroll. Utfallet för kvinnor och män
bedöms bero på slumpmässiga faktorer.
Andel personer med
beslut om bostad med
särskild service som har
sin bostad i Stockholms
stad.

83 %

81 %

86 %

Andel personer med
funktionsnedsättning i

52 %

50 %

50 %
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2018

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 68 (84)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

gruppbostäder och
servicebostäder som
regelbundet deltar i
fysiska aktiviteter.
Analys
Målet nås ej på grund av att det varit svårare än förväntat att motivera till fysiska aktiviteter samt att fler brukare på
gruppbostäderna har blivit äldre och inte orkar i samma utsträckning.
Andel verksamheter som
redovisar sin tillgänglighet
under Hitta och jämför
service

100

100

100 %

2018

Analys
Indikatorn avser gruppbostäder och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utförarenheterna inom egen regi verksamheterna för personer med
funktionsnedsättning ska genomföra en kollegiegranskning av
genomförandeplaner

2018-01-01

2018-10-31

Verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska
anordna hälsobefrämjande aktiviteter

2018-01-01

2018-12-31

Verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska arbeta
för att öka brukarnas delaktighet i stadens brukarundersökning

2018-01-01

2018-12-31

Verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska
upprätta rutiner för samverkan, bemötande och delaktighet med
anhöriga

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Kommunfullmäktiges mål om att Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har
inflytande har uppfyllts. Ett nämndmål uppfylls helt och två uppfylls delvis.
Under året har även ett flertal medborgarförslag inkommit om utegym och möjlighet till bad.
En annan fråga som engagerat Kungsholmens medborgare är flytten av den 11-spelsplan för
fotboll som ännu saknar placering inom stadsdelsområdet. Generellt är det många förslag som
gäller stadsdelsområdets utemiljö. Ett resultat av beviljade medborgarförslag är en ny
trappförbindelse vid Essingekroken på Stora Essingen som byggts under året och en ängsyta
har anlagts i Fredhäll. Under året har en utredning gjorts kring ansvarsförhållanden gällande
investering vid Smedsuddsbadet och framtagande av skyltar med löparslingan Kungsholmen
runt har påbörjats, även detta är aktiviteter initierade genom medborgarförslag.
Utifrån genomförd medborgardialog i april samt övriga relevanta underlag har förvaltningen
arbetat fram ett förslag till förnyelse av Signalparken. Under hösten fanns det möjlighet att
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tycka till igen då föreslagna åtgärder presenteras. Dialogmetoderna utformades för att kunna
passa både vuxna och barn. Av inkomna synpunkter från båda dialogtillfällena var 19 av 93
från barn under 18 år och könsfördelningen bland samtliga var 35 män och 50 kvinnor (8
personer uppgav ej kön).
Inför höstens riksdagsval genomförde förvaltningen flera aktiviteter för att underlätta
valdeltagande för brukare på daglig verksamhet och boende på bostäder med särskild service.
Lättläst valmaterial togs fram och ledsagning till vallokaler erbjöds alla boende i gruppbostad
eller servicebostad.
Frågan i demokratiundersökningen om "förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område
man bor i" var 2017 relativt lågt för Kungsholmens del. Därför genomfördes ett antal
intervjuer med kungsholmsmedborgare under hösten 2018. Resultatet gav en indikation om
att förtroendet har ökat. Det visade sig även i 2018 års demokratiundersökning där årsmålet
om förtroende uppfyllts.
Stadsdelsnämndens råd

Nämnden har tre aktiva råd, pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor samt
ungdomsrådet. Råden sammanträder och de två förstnämnda ger även synpunkter på
nämndens ärenden. Med anledning av nedåtgående resultat avseende upplevd trygghet under
2017 bjöds råden in till en gemensam trygghetsdialog för att ge olika perspektiv på
trygghetsfrågan (se mål 1.3). De tre råden har även deltagit i en trygghetsvandring
tillsammans med polisen och förvaltningen. Resultatet från vandringen utmynnade i att dålig
vinterhållning av trottoarer och gångvägar och det ökade cyklandet är två orsaker till upplevd
otrygghet.
Kungsholmens ungdomsråd har under året ökat sitt medlemsantal. Under 2018 har demokrati
och ungas delaktighet i politiska frågor varit i fokus. Ungdomsrådet har bland annat deltagit i
en demokratidag i samarbete med Norrmalm och Östermalm, Järvaveckan och i
Kungsholmens nationaldagsfirande.
Förskolan

Förskolans måluppfyllelse för målet demokrati, vilket inkluderar barns inflytande och
delaktighet, varierar mellan enheterna, även om målet totalt sett uppnås. En anledning till det
är det nya pedagogiska verktyg som förskolorna använder. Där framgår det tydligt att barns
inflytande och delaktighet ska vara utgångspunkten i den undervisning som pedagogerna
erbjuder barnen. Den transparens som verktyget innebär har också synliggjort vilka arbetslag
som behöver förbättra det arbetet.
Demokratimedel

För 2018 erhöll nämnden 0,8 mnkr i demokratimedel. Dessa har under året använts till olika
former av medborgardialog. Bland annat skickades en broschyr ut till alla hushåll på
Kungsholmen med kontaktuppgifter till nämndledamöter samt en kortare beskrivning av
förvaltningens verksamheter. Vidare har medlen använts till personalkostnader för
medborgardialog/ kommunikation via Facebook, stockholm.se och direktkontakt med
invånarna genom nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken.
För vidare information om Kungsholmens lokala utvecklingsprogram se bilaga
4, Lägesrapport Kungsholmens lokala utvecklingsprogram.
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

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

39 %

39 %

40 %

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

22 %

20 %

23,33
%

Indikator

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

35,5
%

38 %

42

2018

21 %

22 %

25

2018

Analys
Andelen kungsholmsbor som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö har ökat jämfört med föregående år.
Resultatet uppfyller nämndens mål men når inte upp till KFs årsmål. Stadsdelsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att
stärka information om och stärka medborgardialogen kring utvecklingen av parker och grönområden.

Nämndmål:
4.7.1 Kungsholmsbor är delaktiga och har möjlighet till inflytande
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Män och kvinnor på Kungsholmen utövar inflytande genom att lämna medborgarförslag och
delta vid stadsdelsnämndens sammanträden. Nämndens råd är aktiva och har inflytande i
frågor som berör dem. Möjlighet till dialog finns genom förvaltningens sociala kanaler. Alla
som tar del av nämndens verksamheter, vårdnadshavare och anhöriga har möjlighet till
inflytande över det som berör nämndens ansvar.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Antal medborgarförslag

62

32

Utfall
kvinn
or/
flicko
r
30

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

70

Period

VB
2018

Analys
Antalet förslag når inte årsmålet. En anledning är att Kungsholmsdagarna, arrangerat av en företagarförening, inte kommer
att genomföras. Arrangemanget brukar ge ett större antal medborgarförslag.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska möjliggöra valdeltagandet bland personer med
funktionsnedsättning

2018-01-01

2018-12-31

Nämndens råd bjuds in till gemensam dialog med fokus på
trygghetsfrågor

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

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

Barn utforskar, undersöker och fördjupar sitt lärande utifrån egna frågeställningar. Barn
upplever att deras hypoteser och teorier är viktiga i det undersökande som pågår. Pedagogerna
tar ansvar för när ny fakta eller material ska tillföras. Fakta och fantasi berikar varandra och
barn och personal skapar ny kunskap tillsammans.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnen i
förskolan är delaktiga i
demokratiska processer

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

93 %

92 %

94 %

93 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

93 %

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbeta med Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden i
förskolornas ledningsgrupper

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

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

Vårdnadshavare upplever att de bemöts med respekt av förskolans personal. Vårdnadshavare
känner att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamhet, uppföljning och
utvärdering.
Indikator

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

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

81

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

82

Årsmål

KF:s
årsmål

85 %

Period

2018

Analys
Förskolorna utvecklar kommunikationen med vårdnadshavarna utifrån den kommunikationsstrategi som tagits fram under
2018. Under perioden har en förskola avvecklats och en annan varit föremål för ombyggnation vilket troligen påverkat
indikatorns resultat.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna utvecklar informationen i verksamhetsbreven med
syftet att tydliggöra följande utvecklingsområden; språk, digitala
verktyg och pedagogiska miljöer

2018-01-01

2018-12-31
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
Uppfylls helt
Analys

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts. Nämndens upphandlingar
och inköp utvecklar staden i hållbar riktning. Nämnden deltar i en mängd centrala och
gemensamma upphandlingar som genomförs av serviceförvaltningen. Nämnden samordnar
några upphandlingar för flera eller alla stadsdelsnämnder. Verksamhetsavdelningarna
genomför lokalt ett fåtal mindre upphandlingar.
De upphandlingar stadsdelsnämnden genomför på egen hand eller tillsammans med andra
stadsdelsnämnder följs upp strukturerat på olika sätt, reglerat i respektive avtal.
Andelen elektroniska inköp har stabiliserats på en hög nivå. Genomsnittet för året överstiger
nämndens årsmål med nära tio procentenheter.
Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Indikator

Periodens
utfall

Progno
s helår

Andel elektroniska inköp

71 %

56 %

62 %

Tas
fram av
nämnd
en

VB
2018

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

100 %

100 %

85 %

85%

2018

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

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

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

Resultatet före fond visar ett överskott om 1,8 mnkr. Resultatenheternas fonder ökar under
året från 22,3 mnkr till 23,0 mnkr vilket minskar nämndens resultat till 1,1 mnkr efter fond.
Kostnader och intäkter följer i stort sett budget.

Investeringsbudgeten visar sammantaget en budget i balans. Inom Inventarier och maskiner
redovisas ett underskott om 1,0 mnkr främst till följd av inventarier och satsningar i lokaler.
Inom stadsmiljöverksamhet redovisas ett överskott om 1,0 mnkr på grund av förskjutningar i
investeringsprojekt.
Prognoser under året
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Prognoserna under året har varit relativt stabila. Den huvudsakliga orsaken till minskningen
av överskottet på 3,0 mnkr i tertialrapport 1 till bokslutet är lägre intäkter än beräknat för
ensamkommande flyktingbarn och försörjningsstöd.
Nämnd och förvaltningsadministration

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 1,7 mnkr vilket främst beror på lägre
personalkostnader än beräknat till följd av vakanser.
Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 2,3 mnkr före fondering och 2,4 mnkr efter
resultatöverföringar.
Underskottet förklaras främst av kostsamma placeringar för barn och ungdomar, bl.a. på
Statens institutions styrelse (SIS). Enheten har under året arbetat med ett flertal unga med
normbrytandebeteenden/missbruksproblem som har lett till placeringar samt extern
öppenvårdsbehandling. Ytterligare en förklaring till verksamhetsområdets underskott är att
personalkostnaderna har ökat bland annat på grund av inhyrd personal.
Vidare erhåller nämnden ersättning för placeringar av ensamkommande flyktingbarn i form
av schablonersättningar från migrationsverket. Placeringskostnaderna är sammantaget 0,7
mnkr högre än erhållna schablonersättningar och förvaltningen förhandlar kontinuerligt ner
placeringskostnaderna.
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Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet beror på
extrasatsningar om 1,0 mnkr till att friställa ekar, röja sly, byta fallsand i Kronobergsparkens
parklek, förbättra filter och pump i Kristinebergs plaskdamm, trygghetsarbete i Kristinebergs
slottspark och återplantering av stormfällda träd.
Nämnden har under året erhållit kostnadstäckning för de kostnader som uppkommit under året
för städning efter utsatta EU-migranter som sover i våra parker och vår stadsmiljö.
Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 1,1 mnkr före resultatöverföringar och 0,7
mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna ökar således sina ackumulerade fonder med
0,4 mnkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader än beräknat. Tre av nämndens fem
förskoleområden visar underskott vilket i stort kan förklaras med engångskostnader inom IT.
Antalet barn på Kungsholmen fortsätter minska varvid lokalanpassningar ständigt görs för att
följa verksamheternas behov.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet visar ett överskott om 13,2 mnkr före resultatöverföringar och 13,0
mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror på att beställarenheten har ett minskat antal
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personer med dagverksamhet och vård- och omsorgsboende jämfört med budget. Det
prognostiserade överskottet har ökat något under andra halvåret då behovet av vård- och
omsorgsboende inte ökat i samma omfattning som beräknat.
Kungsholmens hemtjänst redovisar ett sammantaget underskott, inklusive träfflokalen Baltzar
och support och service, om 0,3 mnkr. Jämfört med 2017 har underskottet minskat från 2,1
mnkr efter vidtagna åtgärder under året.
Serafens vård- och omsorgsboende redovisar ett underskott om 4,3 mnkr. Enhetens underskott
beror på låg beläggning samt ökade kostnader för inhyrd sjuksköterskepersonal. Enheten
arbetar med en åtgärdsplan för att nå en budget i balans.
Fridhemmet servicehus har under året tillsammans med Micasa sanerat lägenheter från löss
till en kostnad av 1,0 mnkr.
Underskotten inom Serafen och den kommunala hemtjänsten vägs upp av ett överskott inom
servicehusen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 10,6 mnkr såväl före som efter
resultatöverföringar. För beställarenheten är underskottet 4,9 mnkr. Underskottet beror främst
på ökade kostnader inom personlig assistans då kommunen har kostnader som
försäkringskassan tidigare stått för i och med ändrad tolkning av lagstiftningen. Det finns
även ökade kostnader för färdtjänst för de brukare som åker till och från sin dagliga
verksamhet.
Av utförarenheternas sammantagna underskott om 5,1 mnkr avser 4,9 mnkr ett underskott
inom bostäder med särskild service. Underskottet beror främst på högre personalkostnader
och lägre intäkter än beräknat till följd av låg beläggningsgrad. Det har också varit aktuellt
med dubbelbemanning för att hålla en sund boendemiljö.
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Fritid och kultur

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 0,4 mnkr såväl före som efter
resultatöverföringar. Avvikelsen beror främst på att nämnden under året erhållit
stimulansmedel för bl.a. lovaktiviteter som annars belastat ordinarie budget.
Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 0,2 mnkr. Under året har 347 ungdomar
feriearbetat.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 3,9 mnkr. Kostnader för utbetalning av
försörjningsstöd visar på ett underskott om 3,1 mnkr och för den del som avser handläggning
redovisas ett underskott om 0,8 mnkr. Antalet bidragshushåll har sammantaget ökat under året
från 135 år 2017 till 150 för år 2018.
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Resultatenheter
Resultatenheterna hade vid ingång av 2018 en ackumulerad ingående fond på 22,3 mnkr från
tidigare år. Av totalt nio resultatenheter uppnår fem taket för vad som är möjligt att föra med
sig till nästkommande period. Sammantaget redovisar resultatenheterna ett överskott om 0,7
mnkr för året. Utgående fond för resultatenheterna blir således 23,0 mnkr vilket föreslås
överföras till år 2019.

Investeringar
Parkmiljö

Stadsdelsnämnden har i budget 2018 tilldelats 12,9 mnkr för investeringar och reinvesteringar
i parker och grönområden.
I samband med verksamhetsplan 2018 beviljades stadsdelsnämnden klimatinvesteringsmedel
om 1,5 mnkr för klimatsmarta skräpkorgar, 2,0 mnkr för Norr Mälarstrand samt 4,5 mnkr för
Rålambshovsparken. Vidare erhöll nämnden 1,2 mnkr för att byta ut energikrävande vitvaror
till mer energieffektiva alternativ.
I samband med tertialrapport 1 beviljades stadsdelsnämnden trygghetsmedel för insatser i
Sankt Göransparken om 0,6 mnkr.
Medlen fördelades på följande objekt:
Mnkr

Budget 2018

Utfall 2018

Spårvägsparken

1,4

1,5

Rålambshovsparken

1,7

0,6

Norr Mälarstrand

4,0

5,6

Signalparken

0,5

0,5

Fredhäll/Marieberg

0,3

0,2

Rudbecksparken

1,5

2,1

Västra Kungsholmen

1,5

0,7

Östra Kungsholmen

1,0

0,8

Lilla Essingen

0,5

0,2

Stora Essingen

0,5

0,6

Klimatinvesteringar*

9,2

8,3

Trygghetsinvesetringar St
Göransparken

0,6

0,6

Totalt

22,7

21,7

*Beviljande klimatinvesteringar utfall: skräpkorgar 1,6 mnkr, Rålambshovsparken 3,7 mnkr
samt Norr Mälarstrand 2,0 mnkr, Övrigt så som vitvaror etc. 1,2 mnkr.
Några omfördelningar har gjorts mellan projekten. Det mindre överskottet beror bland annat
på att byggkostnaden för etapp 1 ”Skyfallsdammen” i Rålambshovsparken blivit lägre är
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prognostiserat, främst med anledning av att schaktarbeten har kunnat minskas i omfattning
och effektiviseras.
Inventarier och maskiner

Under övriga verksamheter som inte är stadsmiljö har nämnden haft investeringar om 3,0
mnkr (2,0 mnkr i budget). Medlen har främst använts till inventarier och lokalupprustningar.

Försäljningar av anläggningstillgångar
Ej aktuellt.

Verksamhetsprojekt (driftsprojekt)
Ej aktuellt.

Ombudgeteringar
Ej aktuellt.

Medel för lokaländamål
Nämnden söker inga medel för lokaländamål.

Analys av balansräkning

Endast större avvikelser kommenteras.
Tillgångar
De totala tillgångarna har i jämförelse med bokslutet 2017 ökat med 26,2 mnkr.
Anläggningstillgångar har ökat med 11,3 mnkr. Ökningen beror främst på fler pågående
investeringsprojekt inom stadsmiljö samt att man under året investerat lite mer i nya maskiner
och inventarier och därmed blir årets avskrivningar mindre än anskaffningar.
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Omsättningstillgångarna har ökat totalt med 15,0 mnkr. Förändringen beror även på ökade
upplupna intäkter på Migrationsverket. I bokslut 2017 bokades upplupna intäkter avseende
Migrationsverket på förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Nu i bokslutet 2018
bokades samma typ av intäkter under diverse kortfristiga fordringar. Fordringarna på
Migrationsverket var högre i bokslutet 2018 jämfört med 2017, på grund av de långa
handläggningstiderna på Migrationsverket.
Skulder
Långfristiga skulder består av två investeringsbidrag som kommer att utnyttjas inom 3 år.
Nämndens kortfristiga skulder har ökat med 12,0 mnkr jämfört med bokslut 2017. Ökningen
beror främst på ökade vårdkostnader och större andel stadsinterna fakturor. Enligt
förvaltningens balansräkning visar eget kapital endast skillnaden mellan tillgångar och
skulder.

Övrigt
I detta ärende redovisas på uppdrag av stadsledningskontoret klimatinvesteringar 2016. Se
bilaga klimatinvesteringar.

Kvalitetsarbete
Nämndens kvalitetsarbete utgår ifrån stadens program för kvalitetsutveckling. Utvecklingen
av kvalitetsarbetet syftar till att nå målen om att kvaliteten ska förbättras, att brukarna ska
vara nöjda med den kommunalt finansierade servicen samt arbetstillfredsställelse bland
stadens anställda.
Styrning och ledning

Ett ledarskap som bygger på dialog och samverkan är en viktig förutsättning för styrning av
verksamheten. Vid chefsforum som hålls en gång per månad ges möjlighet att lyfta viktiga
strategiska frågor, dels stadsövergripande frågor och dels lokala behov och utvecklingsfrågor.
Till exempel olika tema såsom diskriminering, ledarskap och mänskliga rättigheter samt
uppföljning av verksamhetsplanen.
Uppföljning och analys

Samtliga verksamhetsområden arbetar med strukturerad uppföljning. Avvikelser, synpunkter
och klagomål är även en viktig del av kvalitetsarbetet. Inom parkmiljöavdelningen jämförs
inkomna synpunkter med den egna uppföljningen av parkskötseln för att få en tydligare
helhetsbild som ett komplement till stadens medborgarundersökning. Årets inkomna
synpunkter och klagomål beskrivs nedan under Övrigt.
Förskoleavdelningen

Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt under 2018 med
målstyrning mot de nationella målen i läroplanen. Varje förskola har utifrån analys i
tertialrapport 2 tagit fram utvecklingsområden inom områdena normer och värden, utveckling
och lärande, barns inflytande och delaktighet samt samverkan med vårdnadshavare. Utifrån
dessa har de formulerat egna mål och förväntade resultat som följts upp kontinuerligt.
Det nya pedagogiska verktyget är transparent och enkelt för förskolecheferna att följa.
Verktyget har synliggjort att kunskapen om pedagogisk dokumentation är ett
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utvecklingsområde på många förskolor.
Socialtjänstavdelningen

Socialtjänstavdelningen har under året påbörjat arbetet med att revidera
kvalitetsledningssystem för alla enheter. Under året har två enheter deltagit i en pilot för
metoden kollegial observation för att öka kvaliteten i verksamheterna, arbetet kommer att
fortsätta under 2019 inom sysselsättningsverksamheterna för personer med
funktionsnedsättning och för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Inom socialtjänstavdelningen 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.
Äldreomsorgsavdelningen

I äldreomsorgens resultat- och analysgrupp förs diskussioner kring mål och resultat och vilka
eventuella insatser och åtgärder som behöver vidtas. Arbete har under året kompletterats med
måltidsobservationer. Granskning av utförarnas ledningssystem visar att inom särskilt boende
finns ett fungerande kvalitetsarbete medan det inom hemtjänsten behöver utvecklas
ytterligare.
Äldreomsorgsavdelningens beställarenhet har tagit fram en checklista till Svenskt
Demenscentrum för Stjärnmärkning av beställarenheter vilket innebär att Kungsholmens
enhet kommer att kunna bli stjärnmärkt vilket tidigare enbart var möjligt för utförare.
Stjärnmärkning innebär hög kunskap inom demensområdet.
Dialog för kvalitetsutveckling

Dialog för kvalitetsutveckling sker på olika nivåer från stadsdelsnämnd via
förvaltningsledning, chefer, medarbetare till medborgaren. Varje enhet har ansvar för att
aktivt hitta former för brukardialog. Det är i dialog och samråd som utveckling av
förvaltningens olika verksamheter sker. I samband med tertialrapport 2 följs måluppfyllnaden
upp i dialog mellan förvaltningsledning och enhetschefer. 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. Inom servicehusen och flera vård- och omsorgsboenden har
fokusgrupper med den äldre genomfört. Fokusgrupper har bland annat genomförts kring
resultaten från brukarundersökningen om trygghet, gemensamhetsutrymmenas utformning
samt information.
Digitalisering

Förvaltningen satsar på olika sätt på digitalisering utifrån målgruppernas behov och för att
skapa effektiva verksamheter. På Pilträdet har innovationsprojektet Picture of my life gett de
boende möjlighet att beskriva sin vardag med bilder. Det har upplevts mycket positivt.
Kungsholmen var försöksstadsdel och testade metoden inför stadens upphandling.
Intern kontroll

Under 2018 har arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser utvecklats. Till varje
verksamhetsmål finns en övergripande ansvarsgrupp med representanter från
förvaltningsledning och medarbetare från respektive verksamhetsområde. Arbetsgrupperna
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har, förutom att driva utvecklingen kring måluppfyllnad, även arbetat med risk- och
väsentlighetsanalyser vilket innebär en ökad systematik. Risker har även värderats i samband
med tertialrapporteringen för att bedöma huruvida kontroller och åtgärder bidragit till att
minska riskerna att inte målen uppfylls.

Övrigt
Under året har totalt rapporterats in 1 492 synpunkter och klagomål från enheterna att jämföra
med 1 113 föregående år. Parkmiljö står för den största andelen inkomna synpunkter och de
flesta handlar om lekutrustning, lekplatser och renhållning. De flesta övriga synpunkter avser
brister i kvalitet.
Förskoleavdelningen

Inom förskoleavdelningen har 152 synpunkter inkommit under 2018. De flesta, cirka 70, har
avsett synpunkter på verksamhetens kvalitet, ett 20-tal har handlat om bemötande. En mindre
del har gällt tillgänglighet och övriga har fördelats på beröm och andra synpunkter. Ett antal
har gällt frågor angående solskydd och värme under den varma sommaren. Andra har gällt
ombyggnation i närheten av en förskola. Åtgärder som samtal eller möten med berörda
vårdnadshavare, ökad information och upprättande av nya rutiner har genomförts.
Socialtjänstavdelningen

Redovisningen för socialtjänstavdelningen avser beställarverksamheter, utförarverksamheter i
egen regi samt gruppbostäder på entreprenad. Under 2018 har det rapporterats in 34
synpunkter varav 6 lämnade synpunkter är beröm till verksamheterna. Av övriga synpunkter
avser 13 kvalitet, 4 tillgänglighet, 7 bemötande och 4 annat. Åtgärder som vidtagits med
anledning av synpunkterna är bland annat uppdateringar av rutiner och samtal med personal,
berörda brukare, klienter och anhöriga.
Äldreomsorgsavdelningen

Redovisningen för äldreomsorgen avser beställarverksamheten och utförarverksamheter i
egen regi eller på entreprenad. Inom äldreomsorgsavdelningen har 138 synpunkter inkommit
varav sex är positiva. Inkomna synpunkter rör till stor del kvalité på insatser, bemötande,
informationsöverföring och serviceinsatser. Åtgärder i samband med inkomna synpunkter har
genomförts i form av dialog med medarbetare och genomgång av rutiner och i vissa fall har
verksamheten tagit fram nya rutiner och förändrade arbetssätt.
Parkmiljöavdelningen

Synpunkter inom parkmiljö hanteras via Tyck till-appen. 2018 inkom totalt 1259 synpunkter
varav 421 felanmälan, 371 klagomål, 107 idéer och 14 beröm.
Övervägande delen av synpunkterna avsåg lekutrustning, lekplatser och renhållning. Det
hårda vädret under den tidiga våren gjorde att några träd och stora grenar föll, även den torra
sommaren gjorde att grenar föll. Önskemål har även inkommit om slyröjning som utförts
under året. Den varma sommaren gjorde att många synpunkter kom in angående friluftsbaden.
Önskemål om fler badstegar, fler badställen och bryggor. Fler badstegar och lite åtgärder vid
de befintliga badplatserna är gjorda, men då det råder badförbud på många platser kan vi inte
tillgodose alla önskemål.
Både negativa och positiva synpunkter har inkommit angående upprustningen av
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Norrmälarstrand. På hemsidan Stockholm växer gavs därför tydligare information om
projektet. Även tydligare skyltning på plats samt utskick till närboende om kommande etapper
genomfördes.
Den varma sommaren gjorde att många åt sin lunch ute och engångsförpackningar fyllde
papperskorgarna fort. Hornsbergsstrand och klipporna vid Kristineberg var utsatta områden.
Komplement till sorteringskärl har setts över för att möta de ökade volymerna av skräp. Större
solcellsdrivna sopkärl placerades längsmed promenaden vid Kristinebergsklipporna.
Synpunkter om boende i parkerna har minskat något och arbetet med polis och
renhållningspersonal fortsätter. Synpunkterna har främst berört Sysslomansparken och
Kronobergsparken.
Lex Sarah-rapporter

Under året har totalt 15 händelser enligt Lex Sarah rapporterats. Sex avser socialtjänst och nio
äldreomsorg.
Under året har sex Lex Sarah-rapporter inkommit till socialtjänstavdelningen, två från
verksamheter för personer med funktionsnedsättning och fyra från familjeenheten. En av
dessa Lex Sarah rapporter bedömdes vara ett allvarligt missförhållande och anmäldes till IVO.
Inom äldreomsorgen har sex Lex Sarah-rapporter avseende hemtjänst och servicehus och tre
avseende vård- och omsorgsboende inkommit till förvaltningen. Fyra av dessa rapporter
bedömdes efter utredning som missförhållande och anmäldes till IVO. I tre fall pågår ännu
utredning.
Förvaltningen ser att det behövs ytterligare kunskap om Lex Sarahprocessen både hos utförare
och hos beställare. Utbildning planeras nästa år för egenregiverksamheter inom äldreomsorgoch socialtjänstavdelningarna. Redovisning av Lex Maria återfinns i bilaga
patientsäkerhetsberättelsen.
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