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Sammanfattande analys
Älvsjö stadsdelsförvaltning gör bedömningen att kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål
uppnås.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att resurserna ska användas effektivt och årets resultat
visar på ett budgetöverskott om 1,6 mnkr efter resultatöverföringar. 2017 redovisade förvaltningen ett överskott om 20,2 mnkr efter resultatöverföringar. Nettokostnaderna 2018 har ökat
med 58,6 mnkr jämfört med 2017. Kostnaderna 2018 har ökat med 51,1 mnkr och intäkterna
har minskat med 7,5 mnkr jämfört med 2017.
Ett Stockholms som håller samman

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet "Ett Stockholm som håller samman" har
uppnåtts. Bedömningen grundas på att fem av sju verksamhetsområdesmål som är kopplade
till inriktningsmålet har uppnåtts. De verksamhetsområdesmål som delvis har uppnåtts är
"Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo" och "Alla äldre har en
trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet".
Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen är i
stort sätt oförändrad. Däremot har antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd
ökat, vilket kan förklaras med den stora inflyttningen och mottagandet av nyanlända till
Älvsjö.
Stadsdelsnämnden uppfyller barnomsorgsgarantin och inskrivningsgraden i förskolan ligger
på 99 procent för barn i åldern 2-5 år. Den höga inskrivningsgraden bidrar till att barn i Älvsjö
får jämlika uppväxtvillkor.
För att möta efterfrågan och klara barnomsorgsgarantin har förvaltningen genomfört nya
förskoleprojekt. En förskola har byggts om för att utökas med en avdelning. Ytterligare två
nya förskolor blir klara i början av 2019.
Förskoleundersökning visade att vårdnadshavarna i Älvsjös kommunala förskolor är de som
är mest nöjda i staden. Öppna förskolans brukarundersökning visar ett något lägre resultat än
2017, men får ändå anses ligga högt med över 90 procents nöjdhetsgrad. Även utfallet på
stadens kvalitetsindikator är högt. Även om det inte riktigt når upp till KF:s årsmål, så är
resultatet bland de högsta i staden.
Förvaltningen har arbetat uppsökande för att nå ut till olika målgrupper. Preventionssamordnarens, fältarbetarnas och ungdomsmottagningens arbete med skolor och fritidsverksamheter
har bidragit till att uppmärksamma och stödja ungdomar. Olika föräldrastödsprogram som är
anpassade efter behov hos stadsdelens invånare har erbjudits. Föräldrastöd för nyanlända
föräldrar har planerats och två förstärkta föräldrastödsprogram har erbjudits.
Parkleken Kristallens har verksamhet för barn upp till 13 år. Barn som föräldrar är med i
utformning och utveckling av verksamheten som ska vara så brett och tillgängligt som
möjligt. Ett samarbete har inletts med den lokala fotbollsföreningen för att få fler i målgruppen att idrotta.
Ungdomens hus riktar sig till åldersgruppen 13-18 år och fokus har legat på att skapa en trygg
och trivsam miljö med ett brett utbud av aktiviteter. Fritiden utvecklar sitt jämställdhetsarbete
och erbjuder aktiviteter som passar såväl flickor som pojkar. De har också haft riktad gruppBox 48
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verksamhet där lika många pojkar som flickor har deltagit.
Som ett gott exempel har förvaltningen inom ramen för familjebehandlingen i öppenvård två
sociala tjänstehundar anställda. Hundarna kan till exempel bidra till att öka tryggheten och
delaktigheten samt skapa förutsättningar för samtal hos barn och unga.
Ett projekt inom området psykisk hälsa har omfattat det vräkningsförebyggande arbetet och
har haft fokus på att utveckla samverkan med externa aktörer. Arbetssättet blir nu en del i den
ordinarie verksamhet och rekrytering av en bostadskonsulent har påbörjats. Förvaltningens
budget- och skuldrådgivning har också förstärkts.
Medborgarkontoret har sett ett ökat antal besökare och det är främst de nyanlända som står för
ökningen. Fyra välbesökta temakvällar för nyanlända har genomförts i samarbete mellan
förvaltningens olika verksamheter, biblioteket, Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) och
lokala föreningar. Där fick nyanlända kvinnor och män stöd, råd och samhällsvägledning om
bland annat utbildning, arbete, bostad och aktiviteter för barn och unga.
Upprustningar av parker och andra platser i stadsmiljön för att bland annat skapa fler funktioner har fortsatt. Flera projekt har färdigställts och invigning av både renoverad stadspark
utifrån medborgarförslag och utökning av odlingslotter har skett. Trygghetsmedel har sökts
och beviljats för flera projekt, främst belysning. Insatserna bidrar till en levande och trygg
stadsmiljö i enlighet med Älvsjös lokala utvecklingsprogram.
Utifrån den nya lagen om samverkan i samband med utskrivning från slutenvård som trädde i
kraft 2018 har förvaltningen haft möten med primärvårdsrehab och vårdcentralerna. Ett
samarbete med stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen om ”Tryggt mottagande i
hemmet” i samband med utskrivning från sjukhus inleddes i början av juni. Det innebär en
tryggare övergång från sjukhuset till det egna hemmet för brukaren.
Beställarenheten inom äldreomsorgen arbetar med rambeställningar för att öka brukardelaktigheten och individuppföljningar har gjorts i samband med varje nyprövning om hemtjänst.
De öppna verksamheterna Älvsjöträffen och Långbrobergs aktivitetscenter erbjuder kulturella
aktiviteter för äldre och anpassar ständigt sina aktiviteter efter önskemål. De har anställt
kulturarbetare i verksamheten för att ytterligare bredda utbudet. Verksamheten inom LSS
området och socialpsykiatrin har anordnat resor till annan ort som aktiviteter.
Flera verksamheter inom egen regi har utvecklat eller påbörjat reflektionsmöten som skapar
en möjlighet att diskutera etik, bemötandefrågor och värdegrund. Solberga vård- och
omsorgsboende har under året slutfört sin Silviahemscertifiering. Verksamheterna med hälsooch sjukvårdsansvar har arbetat med registrering i kvalitetsregister, såsom Senior Alert och
Palliativa registret.
Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet "Ett klimatsmart Stockholm " har
uppnåtts. Bedömningen grundas på att fyra av sex verksamhetsområdesmål som är kopplade
till inriktningsmålet har uppnåtts. De verksamhetsområdesmål som delvis har uppnåtts är
"Transporter i Stockholm är miljöanpassade" och "Stockholms miljö är giftfri".
Förvaltningen har fått klimatinvesteringsmedel för tre projekt: en ny typ av komprimerande
skräpkorgar med solceller, en dagvattenanläggning i Bergtorpskärret, samt fler elcyklar till
hemtjänsten. I Älvsjöskogens naturreservat har naturmarksvård för ökad biologisk mångfald
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genomförts.
Förvaltningens totala elförbrukning har minskat något jämfört med föregående år. Elförbrukningen i verksamhetslokalerna har gått ner, medan elförbrukningen för belysning i parker
har ökat som en följd av trygghetsskapande åtgärder.
Den torra sommaren orsakade foderbrist för många bönder och staden erbjöd därför tillgänglig ängsmark för slåtter. Sjöängen vid Brännkyrka kyrka slåttrades i juli av en bonde som
tog hand om höet som foder till sin boskap.
Förvaltningen har arbetat för ett klimatsmart Stockholm genom att bland annat se över resursanvändningen och att de livsmedelsinköp som görs är ekologiska. Inköp ska göras från
upphandlade företag. Tjänsteresor sker i första hand med kollektivtrafiken. Cykel används
ofta som färdmedel framförallt inom hemtjänsten. Elcyklar har köpts in och Älvsjö hemtjänst
har testat att använda elbil vilket fick ett positivt utfall.
Förvaltningen har gjort i ordning ett rum för videomöten där vårdplaneringar kan genomföras
via Skype vilket inte bara minskar resandet utan ökar effektiviteten.
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet "Ett ekonomiskt hållbart Stockholm " har
uppnåtts. Bedömningen grundas på att fyra av fem verksamhetsområdesmål som är kopplade
till inriktningsmålet har uppnåtts. Det verksamhetsområdesmål som delvis har uppnåtts är
"Stockholm är en världsledande kunskapsregion".
För att underlätta framtida rekryteringar och marknadsföra Stockholms stad och Älvsjö stadsdelsförvaltning som attraktiv arbetsgivare tar förvaltningen emot praktikanter från såväl
gymnasieskola som högskola, främst inom avdelningen förskola och fritid och inom äldreomsorgen. Enheten för barn och familj haft har haft två socionomstuderande. Enheten för
äldre har utöver andra rekryteringar anställt en biståndshandläggare från Stockholms stads
traineeprogram.
Förvaltningen har gett gott samarbete med Älvsjöföretagarna om lokala frågor, trygghet och i
samverkan med till exempel kommunpolisen. Dialogmöten har genomförts med de största
lokala hemtjänstutförarna.
Förvaltningen ser en ökning i antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd, vilket kan bero
på den stora inflyttningen till stadsdelen, både på grund av ökad inflyttning och mottagandet
av nyanlända. Över hälften av dessa hushåll står långt från arbetsmarknaden varför förvaltningen samverkar med andra myndigheter och Jobbtorg för att personerna ska kunna bli
självförsörjande. Förvaltningen har dessutom stärkt sitt arbete med arbetsmarknadsåtgärder
genom att anställa en heltidsanställd arbetskonsulent. Antalet skolungdomar som fick feriejobb i förvaltningens regi översteg det planerade antalet.
Efter en nedgång under våren ökade antal boendedygn i tillfälligt boenden samt kostnader för
dessa under hösten. Det beror bland annat på att flera ensamkommande flyktingbarn har återförenats med sina familjer utan att ha en planering för sin bostadssituation samt att nyanlända
har återförenats med sina familjer i små studentlägenheter. Det har medfört att fler barnfamiljer än vanligt har beviljats tillfälligt boende.
Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet "Ett demokratiskt hållbart Stockholm "
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har uppnåtts. Bedömningen grundas på att 7 av åtta verksamhetsområdesmål som är kopplade
till inriktningsmålet har uppnåtts. Det verksamhetsområdesmål som delvis har uppnåtts är
"Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor".
Andelen Älvsjöbor som har förtroende för stadsdelsförvaltningen har ökat från 37 till 42
procent sedan förra året. Största förändringen är förtroendet bland kvinnorna som har ökat
från 31 till 45 procent medan förtroendet bland männen minskat från 42 till 40 procent.
Älvsjöborna är engagerade inte minst i stadsmiljöfrågor. I juni genomfördes en medborgardialog om upprustning av parken Bergstorpskärret utifrån behovet att minska problemen med
översvämningar. Ett 70-tal förslag kom in från Älvsjöborna. Förvaltningen har under perioden
besvarat sju medborgarförslag som handlar om parker och utemiljön. Ett av dem kom från två
pojkar som önskade bygga ut skateparken Solbrännan med fler skateramper. På det sammanträde då nämnden beslutade om förslaget var såväl pojkarna som Sveriges Television på plats.
Det blev sedan ett inslag i programmet Lilla Aktuellt om hur även barn kan vara med och
påverka samhället.
Medborgarkontoret är en mötesplats för olika typer av aktiviteter förutom att ge samhällsvägledning. I samarbete med valnämnden och Älvsjö bibliotek användes medborgarkontoret för
förtidsröstning. Under en kväll i augusti hade Älvsjöborna möjlighet att träffa nämndens
ledamöter på medborgarkontoret och ställa frågor inför valet.
Under året har ett relationsvåldscentrum (RVC) startat i Skärholmen i samarbete mellan
stadsdelsnämnderna Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen. Verksamheten vänder
sig till personer som utsatts för våld i nära relationer samt till våldsutövare som vill bryta sitt
beteende.
Förvaltningen deltar i projektet "Modellstadsdel för jämställdhetsintegrering" tillsammans
med andra stadsdelar, stadsledningskontoret och Sveriges kommuner och landsting. Projektet
arbetar enligt metoden benchmarking och har under året bland annat haft fokus på styrkedjan
och att identifiera utvecklingsbehov. Projektet fortsätter under år 2019.
Förvaltningen har under året utvecklat barnrättsarbetet inom socialtjänsten, till exempel
genom att utse barnrättssamordnare och starta arbetsgrupp samt att göra barnkonsekvensanalyser. Kompetensutveckling inom området har skett av medarbetare.
Förskolorna i Älvsjö arbetar efter likabehandlingsplaner som har diskrimineringslagstiftningen som grund. Det normkritiska värdegrundsarbetet (MVP) har fortsatt i samverkan
mellan fritidsledare, fältassistenter och skolornas högstadium.
Fritiden har arbetat med att genomföra en medborgarbudget med inriktning på flickors delaktighet och inflytande. Arbetet har lett fram till en enkät där ungdomarna under de första
veckorna i januari 2019 ska rösta på olika aktiviteter.
Enheten för äldre har skapat en ny organisation med mottagning och hemteam. Det har gjorts
bland annat för att öka tillgängligheten för brukarna och minska den upplevda stressen för
medarbetarna.
Förvaltningen har tillsammans med representanter från pensionärsrådet och rådet för
funktionshinderfrågor genomfört en tillgänglighetsvandring i Långbroberg, med fokus på
aktivitetscentrets tillgänglighet. Inom både äldreomsorgen och funktionshinderområdet har
fokusgrupper med anhöriga erbjudits för att utveckla och förbättra kvaliteten inom anhörigBox 48
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stöd.
Personal- och kompetensförsörjning

Älvsjö växer vilket även påverkar verksamheterna. Antalet medarbetare har ökat. En ny
förvaltningsorganisation med tre verksamhetsavdelningar istället för två trädde i kraft den 1
april för att stärka förutsättningarna för verksamheterna.
Årets medarbetarundersökning visar på ett lite bättre totalt resultat än föregående år men
ligger strax under stadens snitt.
En kartläggning av chefers förutsättningar för närvarande ledarskap inom äldreomsorgen har
genomförts och diskuterats.
För att utveckla chefsstödet har förvaltningen haft ett flertal frukostmöten och chefsforum
under året och startat ett nyhetsbrev till cheferna för att stärka internkommunikationen.
Projektet Förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndsbedömare har fortsatt
med fokus på organisationsutveckling och förstärkning av funktioner och bemanning. Arbetet
har skett i samverkan med fackliga organisationerna och staden som helhet.
Arbetet med förebyggande och uppföljande åtgärder av arbetsmiljön och aktiva åtgärder vid
rehabilitering har fortsatt. Ny diskrimineringslagstiftning har lett till att staden har förändrat
arbetet med jämställdhet och mångfald till att istället erbjuda alla medarbetare och chefer lika
rättigheter och möjligheter på jobbet. Förvaltningen har därför tagit fram ett samtalsmaterial
som alla enheter har arbetat med på arbetsplatsträffar.
Sjukfrånvaron har sjunkit under året men når inte målet. Som en del av arbetet med att sänka
sjuktalen har företagshälsovården gjort en analys av befintliga och planerade insatser för
några av de långtidssjukskrivna för att se om det finns ytterligare åtgärder som kan leda till
återgång i tjänst. Förvaltningen har tagit fram nytt stödmaterial till rehabiliteringsprocessen
utifrån de nya lagkraven på tidiga insatser för att bryta långtidssjukskrivning.
Incidentrapporteringssystemet har under perioden utvecklats så att personuppgiftsincidenter
kan anmälas och utredas.
Socialtjänstavdelningen har förstärkt det nära ledarskapet genom att tillsätta fler biträdande
enhetschefer. Beslut har även fattats om att dela enheten för vuxna i två enheter, en för vuxna
personer med missbruksproblematik och en för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad. De
har arbetat med kompetensförsörjning genom olika kompetensutvecklingsinsatser och
rekryteringar. Medarbetare har till exempel deltagit i utbildning om våld i nära relationer,
barnrättsperspektivet och den nya förvaltningslagen. Vidare har både socialtjänstavdelningen
och avdelningen för egen regi genomfört ledarskapsutbildningar och genomfört utbildningar
exempelvis inom projektet Dig-IT, palliativ vård och om hot och våld.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet "Ett Stockholm som håller samman" har
uppnåtts. Bedömningen grundas på att fem av sju verksamhetsområdesmål som är kopplade
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till inriktningsmålet har uppnåtts. De verksamhetsområdesmål som delvis har uppnåtts är
"Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo" och "Alla äldre har en
trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet".
Hur nämnden har bidraget till att uppnå inriktningsmålen redovisas under respektive mål för
verksamhetsområdet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har
uppnåtts. Bedömningen grundas på att nio av elva indikatorer har uppnåtts helt och två delvis
samt att underliggande nämndmål har uppnåtts.
Årets förskoleundersökning visade att vårdnadshavarna i Älvsjös kommunala förskolor är de
som är mest nöjda i staden. Resultatet som analyserats i den bifogade kvalitetsredovisningen
visar att Älvsjö hade högst värden inom fyra av fem målområden samt högst resultat på KFindikatorn ”Andel nöjda föräldrar. Även utfallet på stadens kvalitetsindikator är högt. Även
om det inte riktigt når upp till KF:s årsmål, så är resultatet bland de högsta i staden. Öppna
förskolans brukarundersökning som genomfördes under våren visar ett något lägre resultat än
2017, men får ändå anses ligga högt med över 90 procents nöjdhetsgrad.
Stadsdelsnämnden uppfyller barnomsorgsgarantin under perioden. Inskrivningsgraden i
förskolan är högst i staden och ligger på 99 procent för barn i åldern 2-5 år. Den höga
inskrivningsgraden har bidragit till att barn i Älvsjö får jämlika uppväxtvillkor.
För att möta efterfrågan och klara barnomsorgsgarantin har förvaltningen arbetet med att
genomföra nya förskoleprojekt. Under perioden har förskolan Trollsländan byggts om för att
utökas med en avdelning. Ytterligare två nya förskolor Viveln och Mineralen färdigställs i
början av 2019.
I jämförelse med 2017 har Älvsjös förskolor förbättrat resultaten för indikatorerna antal
förskolebarn per anställd och barngruppernas storlek. Andelen förskollärare är 41,7 %
procent, vilket är en marginell minskning jämfört med 2017, men ändå över Kf:s årsmål.
Arbetet med att öka likvärdigheten för att få en jämn och hög kvalitet i hela förskoleverksamheten har fortsatt.
Den nya digitala skolplattformen som består av fem olika delsystem har införts stegvis.
Systemen levereras av olika leverantörer och har olika startdatum. Med detta som
utgångspunkt har varje stadsdel tagit fram en införandeplan. Planen har under årets gång
reviderats och anpassats till de förändringar och förseningar i de olika delsystemen som har
uppstått. Fyrtio ambassadörer har genomgått Mediotekets 3-dagarsutbildning och de har i sin
tur påbörjat vidareutbildning av sina kollegor. Samtliga ambassadörer har ingått i ett nätverk
som letts av stadsdelens projektledare för Skolplattformen. Nätverket har skapat möjlighet till
erfarenhetsutbyte mellan enheterna. Det har även varit forum för att dela nyheter och
uppdateringar inom Skolplattformen.
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Alla förskolor har tagit modulen för frånvaro/närvaro-rapportering i bruk, vilket underlättat
den dagliga bemanningsplaneringen Samtliga medarbetare har tilldelats en personlig ipad för
att registrera barnens närvaro och frånvaro.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

1,1 %

1,2 %

1,5 %

3,0 %

VB
2018

41 %

41 %

41 %

VB
2018

Period

Andel barn som lever i
familjer som har
ekonomiskt bistånd

1,2 %

Andel förskollärare av
totalt antal anställda
(Årsarbetare)

41,7 %

1%

40 %

42 %

Andel nöjda föräldrar

90 %

88 %

92 %

91 %

90 %

90 %

2018

Antal barn per grupp

15,9
barn/avd.

16,3
barn/a
vd.

16

16

VB
2018

Antal förskolebarn per
anställd (årsarbetare)

5,1 st

5,3 st

5

4,9

VB
2018

Inskrivningsgraden i
förskoleverksamheten (25 år)

99 %

97,3
%

97 %

96 %

2018

Kvalitetsindikatorn Självvärdering utifrån
läroplansuppdraget

3,6

3,5

3,8

3,8

2018

Analys
Utfallet når inte riktigt når upp till KF:s årsmål men är bland de högsta i staden

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:
Barnens förmågor utvecklas inom samtliga läroplansområden
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Förskolorna uppfyller sina enhetsmål med förväntade resultat för normer och värden,
utveckling och lärande, barns inflytande, samverkan förskola – hem samt samverkan med
förskoleklass
- Målvärdet för indikatorerna uppnås
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Analys

Nämndmålet täcker in samtliga läroplansområden. Förskoleenheterna har redovisat att de uppfyllt sina enhetsmål med förväntade resultat. Vid en sammantagen bedömning av samtliga
enheters kvalitetsredovisningar och genom de kvalitetsdialoger förvaltningen har genomfört
med samtliga enheter, bedömer förvaltningen att förskolan sammantaget har uppfyllt
nämndens mål.
Förskoleundersökningen visar att andelen nöjda vårdnadshavare avseende indexet för läroplansområdet Normer och värden är 92 procent, indexet för Utveckling och lärande är 84
procent och indexet för Förskola och hem är 88 procent. Resultatet varierar mellan enheter,
förskolor och arbetslag. Skillnaderna mellan förskolorna har minskat men är fortfarande för
stora. De största skillnaderna finns inom målområdet Utveckling och lärande. Likvärdigheten
måste öka och de goda exemplen måste fortsätta spridas mellan förskolorna.
Resultatet av självvärderingen visar att det sammanfattande värdet ökat till 3,6 jämfört med
3,5 år 2017. Det är ett resultat av de diskussioner som förskolechefer och pedagogiska ledare
fört om hur kvalitetsindikatorns olika kriterier ska tolkas och hur det pedagogiska arbetet
behöver utvecklas. För att höja nivån ytterligare behöver förskolorna satsa mer på arbetet med
digitala verktyg.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

1. Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende normer och
värden

92 %

92 %

93 %

92 %

90 %

2018

2. Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende utveckling och
lärande

84 %

82 %

86 %

85 %

83 %

2018

4. Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende förskola och
hem

87 %

87 %

88 %

89 %

87 %

2018

Andel nöjda föräldrar i
öppna förskolans
brukarundersökning

96 %

99 %

95 %

2018

Indikator

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska arbeta uppsökande med fokus på nyanlända
barnfamiljer för att öka inskrivningsgraden i förskolan.

2018-01-01

2018-12-31

Stadsdelsnämnden inför Skolplattformen i ett lokalt
införandeprojekt.

2018-01-01

2018-12-31

Period

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppnåtts.
Bedömningen grundas på att sju av nio KF-indikatorer har uppnåtts helt och två delvis. Vi gör
även bedömningen att underliggande nämndmål har uppnåtts.
Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen är i
stort sett oförändrad. Däremot har antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd
ökat. Det kan förklaras med den stora inflyttningen till Älvsjö och genom mottagande av
nyanlända.
Resultaten i Stockholmsenkäten ger ett bättre resultat än de mål som har satts upp och ligger
över målen för staden. Fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn.
Samhällsvägledningen på medborgarkontoret har varit mycket efterfrågad under året och
antalet besökare har ökat. Utveckling av metoder för det sociala stödet för nyanlända i
stadsdelen har skett i nära samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen, andra medborgarkontor i staden, Stiftelsen Hotellhem i Stockholm samt det lokala föreningslivet.
Förstärkt föräldraskapsprogram

Förvaltningen har genomfört följande kostnadsfria föräldrautbildningar under perioden:
Alla barn i centrum (ABC) – vänder sig till föräldrar till barn i ålder 3-12 år och består av fyra
gruppträffar kring olika tema. På träffarna får deltagarna ta del av varandras erfarenheter samt
forskning. Lärdomar som ska praktiseras mellan träffarna. Fem olika grupper har gått
utbildningen.
Älskade förbannade tonåring – vänder sig till föräldrar med ungdomar 13-17 år. Under fyra
träffar diskuteras olika vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar kan känna igen sig i.
Bygger på gruppdiskussioner under ledning av två handledare och utgår från boken Älskade
förbannade tonåring som föräldrarna läser under kursernas gång. Två grupper har gått
utbildningen.
Komet – riktar sig till föräldrar med barn mellan 3-11 år. Den består av tio gruppträffar och en
individuell träff. I Kometgruppen får föräldrar lära sig nya sätt att samspela med sitt barn för
en bättre relation med mindre bråk. Förvaltningen har genomfört en omgång av Komet.
Att hantera stress ACT – en kurs om hur stress påverkar oss. Deltagarna får verktyg för att
öka sitt fokus och sin stresstålighet, redskap för att sänkta stressen och träna psykologiska
tekniker för att aktivt främja goda relationer. Två grupper har gått utbildningen.
Skolorna samt förskolorna och socialtjänsten inom förvaltningen samarbetar för att rekrytera
föräldrar. Kurserna marknadsförs även genom annonsering, i tryckt information och i sociala
medier.
Indikator

Andel barn och ungdomar
som varit aktuella för
insatser inom individ och
familjeomsorgen
(Utredningstyp BoU eller
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

80,9 %

80,9 %

81 %

72,4
%

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

84 %

84 %

Period

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

Period

Vuxen) och som inte är
aktuella 12 månader efter
avslutad insats (inom IoF,
BoU och Vuxna, 0-19 år)
Analys
Förvaltningen når inte upp till årsmålet men har ökat andelen från 2017 med 8 %. Det finns ingen skillnad mellan könen
gällande återaktualisering. En förklaring till att förvaltningen inte når upp till målet kan vara de ensamkommande
flyktingbarnen som avviker och därmed avslutas för att sedan återaktualiseras när de blir hänvisade åter till stadsdelen.av
Migrationsverket
Andel enskilda som klarar
mer på egen hand inom
socialpsykiatrin

57,89

50 %

61,54
%

36,54

Andel insats/insatser
avslutade enligt plan inom
vuxna missbruk

55,6 %

50 %

62,5
%

46,2
%

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

78 %

76 %

80 %

74 %

40 %

25 %

25 %

2018

37 %

37 %

VB
2018

80 %

80 %

2018

Analys
Inga klagomål eller synpunkter på handläggning inom socialpsykiatrin har inkommit till förvaltningen och det är svårt att veta
vad brukare inte har varit nöjda med. Resultatet är en aning högre än 2017. Svarsfrekvensen är endast 39 % och
förvaltningen planerar därrför att under nästa år genomföra en undersökning med brukarrevisorer för att höja deltagandet
samt få möjlighet att ta in mer information om hur brukarna upplever kontakten med biståndshandläggaren.
Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder alkohol

64 %

65 %

62 %

64 %

60 %

2018

Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder narkotika

97 %

96 %

94 %

87 %

91 %

2018

Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder tobak

92 %

94 %

90 %

91 %

90 %

2018

Andelen
försökslägenheter som
övergått till eget kontrakt
relaterat till totala antalet
försökslägenheter i
nämnden

27 %

0%

27 %

42 %

26 %

26 %

2018

Antal hemlösa

27 st

18 st

9 st

28 st

30 st

tas fram
av
nämnd
en

2018

26 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med socialnämnden
och stadsdelsnämnderna utveckla och implementera former för det

2018-01-01

2018-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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
deltagande i brukarråd och brukarrevisioner

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

sociala stödet till nyanlända

Nämndmål:
Varje persons behov, förmåga och egna resurser tillgodoses
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- De utredningar som genomförs och de insatser som ges är av sådan kvalitet att behovet av
bistånd blir begränsat eller upphör
-Fler kvinnor och män inom socialpsykiatrin har fått stöd i enlighet med sitt beslut
- Målvärdet för indikatorerna uppnås
Analys
Barn och unga

Enheten för barn och familj inom socialtjänstavdelningen har utökat sin mottagning och har
genomfört en organisationsförändring. De har även startat en öppenvårdsbehandling i form av
familjebehandling med två tillhörande sociala tjänstehundar. Hundarna kan bidra till att öka
tryggheten och delaktigheten samt skapa förutsättningar för samtal hos barn och unga.
Bemanningen har förstärkts med hjälp av statsbidrag för sociala barn- och ungdomsvården
och insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.
Antalet ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har minskat och var vid årsskiftet 48
personer, varav 21 av dessa är under 18 år. Omkring hälften av dessa kommer att avslutas
under år 2019 då de fyller 20 år. Förvaltningen har fortsatt fokus på målgruppen och de som
får tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd får fortsatt stöd i integrationsprocessen.
Representanter från socialtjänstavdelningen har beviljats medel för en studieresa till Lissabon.
Resan skedde i september månad med syfte att undersöka hur Lissabon har använt sig av
civilsamhälle och motsvarande socialtjänst i arbetet med prevention samt med uppföljning av
unga användare av narkotika. En rapport har sammanställts efter studieresan.
Förebyggande ungdoms- och fritidsarbete

Förvaltningen har arbetat uppsökande för att nå ut till olika målgrupper. Preventionssamordnarens, fältarbetarnas och ungdomsmottagningens arbete med skolor och fritidsverksamheter
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har bidragit till att uppmärksamma och stödja ungdomar. Fältverksamheten har en nära
samverkan med skolan, till exempel kring Machofabriken. Samverkan med polisen, både på
övergripande nivå och individnivå är god. Folköl- och tobakstillsynen har genomförts enligt
plan. Trygghetsvandring för ungdomar har genomförts i samverkan med bland annat polis och
skola. Olika föräldrastödsprogram har erbjudits under året och var anpassade efter behov hos
stadsdelens invånare. Planering har gjorts för att under år 2019 kunna erbjuda föräldrastöd för
nyanlända föräldrar.
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad

Enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad har under året beviljats fortsatta projektmedel inom området psykisk hälsa. Projektet har omfattat det vräkningsförebyggande arbetet
som har haft fokus på att utveckla samverkan med externa aktörer. Projektet har även uppmärksammat behovet av att utveckla insatsen bostadssök. Enheten har ansökt om och fått
beviljat projektmedel för år 2019. Rekrytering av bostadskonsulent på heltid pågår.
Enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad har arbetat för att stärka samverkan under
året, exempelvis vad gäller arbetet med sysselsättning för nyanlända och unga som varken
studerar eller arbetar.
Samhällsvägledning och socialt stöd till nyanlända

Medborgarkontoret har under året erbjudit samhällsinformation, vägledning och stöd till
invånare och besökare. Antalet besökare har ökat främst i gruppen nyanlända. De har haft
behov av samhällsvägledning och ökad kunskap om hur olika ärenden i samhället ska
hanteras, med frågor som rör bland annat familjelivet och vardagsekonomi. De nyanlända har
ofta behov av stöd i kontakter med statliga myndigheter, olika delar av kommunens verksamheter, bostadsbolag med mera för att förstå processer samt stöd att fylla i, lämna in eller följa
upp sina ärenden. Det har ofta handlat om stöd att förstå vad som står i beslut från myndigheter eller stöd i att formulera svar till olika myndigheter.
I samarbete med lokala föreningar och Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) har förvaltningen diskuterat behov och planerat insatser och socialt stöd till denna grupp i Älvsjö.
Föreningar har stöttats när det gäller olika sociala initiativ och de har erbjudits mötesplatser i
förvaltningens lokaler, till exempel på Ungdomens Hus. Vidare har förvaltningen samarbetat
med Hyresgästföreningen i Älvsjö som erbjudit möteslokaler till lokala föreningar för verksamhet riktad till nyanlända.
Förvaltningen har anordnat fyra temakvällar under året. Syftet har varit att komma i kontakt
med nyanlända i stadsdelen och för att bland annat informera om arbets- och bostadsmarknaden samt att ge annan samhällsvägledning. Den lokala informationen till de nyanlända
har utvecklats såväl på stockholm.se som i tryck.
Förvaltningen har i samarbete med Stiftelsen Stockholms Hem (SHIS) och Årsta Enskede
Vantörs stadsdelsförvaltning planerat mottagandet inför inflyttning av 100 nyanlända familjer
under sommaren i de modulhus som ligger intill Älvsjömässan i Årsta Enskede Vantörs
stadsdelsområde alldeles intill Älvsjös stadsdelsgräns. Flera av dessa familjer har besökt
Älvsjös medborgarkontor då det ligger närmare än det mindre medborgarkontor som Årsta
Enskede Vantör har i Rågsved, samt vid Globen
Förvaltningen har deltagit i stadsövergripande nätverk som arbetsmarknadsförvaltningen har
hållit i för att samordna arbetet med nyanlända och utveckla det sociala stödet både för
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samhällsvägledare och chefer. Förvaltningen har här kunnat bidra med goda exempel som
även lyfts fram centralt i staden. För medborgarkontoret har det varit mycket värdefulla
tillfällen till kunskapspåfyllnad, stöd i avvägningar och utveckling av metoder.
I samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen har medborgarkontoret under året tagit emot
två nyanlända ungdomar med särskild språkkompetens som på deltid arbetat som IT-värdar
med stöd till besökare och de har på så sätt också fått stöd i sin språkutveckling och en
introduktion till arbetslivet i Sverige.
Vuxna

Lagstiftningen som likställer spelmissbruk med substansberoende innebär att kommunen från
år 2018 ska erbjuda bistånd och insatser till personer som missbrukar spel om pengar. Två
medarbetare har gått utbildning för spelberoendebehandlare och ingår i Sveriges nätverk för
spelberoendebehandlare. En klient har under året ansökt om stöd för sitt spelmissbruk.
Enheten för vuxna har under året utökats med en budget- och skuldrådgivare. Genom denna
förstärkning har verksamheten nu inte längre några väntetider för att komma i kontakt med
sådan rådgivare.
Andelen insatser avslutade enligt plan inom missbruksområdet ligger på 55, 6 procent, vilket
är högt över stadens mål. Enheten för vuxna kan erbjuda öppenvård i egenregi och arbetar
med tydliga uppdrag och att utföraren utifrån detta upprättar genomförandeplan tillsammans
med klienten.
Enheten för vuxna har arbetat med att stärka samverkan under året, exempelvis vad gäller
samverkan för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.
Biståndsbedömning

För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i utredningarna har biståndshandläggarna
använt standardiserade bedömnings- och utredningsinstrument där fokus har varit på den
enskildes behov och önskemål. Enheten har haft juridisk handledning för att få ett fördjupat
stöd i svåra ärenden där rättsläget har varit svårtolkat. Enheten har även deltagit i en utbildning om nya Förvaltningslagen.
Enheten har deltagit i en uppdragsutbildning genom Ersta Sköndals högskola i Case
Management (CM). CM är ett samlingsnamn för olika slags stödinsatser. Det övergripande
syftet är att personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så
självständigt liv som möjligt, genom att vården och stödinsatserna samordnas för målgruppen.
Stadens program för stöd till anhöriga för åren 2017- 2020 ligger till grund för förvaltningens
arbete med anhörigstöd. Förvaltningen har under året samarbetat med stadsdelsförvaltningen
Hägersten-Liljeholmen om anhörigstöd.
Stödboendet Havskatten och Hantverkscaféet Rondellen

Socialpsykiatrins verksamheter, stödboendet Havskatten och hantverkscaféet Rondellen, har
fått del av centrala projektmedel för att motverka psykisk ohälsa. Verksamheterna har arbetat
med flera olika aktiviteter bland annat mental träning och kosthållning för att uppnå en aktiv
fritid och god hälsa. För att motverka psykisk ohälsa har socialpsykiatrins verksamheter även
arbetat med flera olika aktiviteter bland annat yoga, promenera i sällskap med hundar och
arrangerat olika utflykter. Socialpsykiatrins verksamheter har genomfört regelbundna
brukarmöten. Verksamheterna har under året haft ett projekt med fokus på delaktighet för
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brukarna. Verksamheternas medarbetare har under året blivit erbjudna olika typer av
utbildningar bland annat en inspirationsföreläsning om hur du kan förändra dina tankar och
ditt liv.
Genom att följa genomförandeplanerna och uppdatera planen utifrån vad brukarens behov
tillgodoser verksamheterna att brukarna känner sig trygga och nöjda med bemötandet.
Verksamhetsuppföljning

Under hösten 2018 genomfördes den årliga uppföljningen av enheten för funktionsnedsatta
(beställarenheten) och resultatet av den uppföljningen redovisas under mål 4.6.
Under hösten 2018 genomfördes även den årliga uppföljningen av stödboendet Havskatten
och boendestödet samt hantverkscaféet Rondellen. Uppföljningen visar att verksamheterna
sammantaget följer kraven i avtal, lagar och föreskrifter och därigenom har de förutsättningar
som krävs för en god och säker verksamhet. Årets uppföljning visar att verksamheterna till
stor del har åtgärdat identifierade brister och utvecklingsområden från föregående år. Vissa
utvecklingsområden kvarstår dock. Verksamheterna har fått återkoppling på uppföljningen.
Årets uppföljning av anhörigstödet redovisas under mål 4.6.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

En handlingsplan för det vräkningsförebyggande arbetet ska
utarbetas för att motverka hemlöshet.

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen samarbetar med arbetsmarknadsförvaltningen för att
kunna ha IT-värdar på Medborgarkontoret. Genom detta erbjuder
förvaltningen unga nyanlända en introduktion till arbetslivet och
samtidigt utökas servicen till besökare på Medborgarkontoret

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen ska arbeta uppsökande för att nå nyanlända och
erbjuda socialt stöd

2018-01-01

2018-12-31

Handlingsplanen för det brotts- och drogförebyggande arbetet riktat
till ungdomar ska revideras.

2018-01-01

2018-12-31

Kompetensutveckling sker genom aktivt deltagande i DigITprojektets utbildningar

2018-01-01

2018-12-31

Nyanlända i stadsdelsområdet får information och
samhällsvägledning på Medborgarkontoret för att stödja och
påskynda integrering och etablering i stadsdelsområdet

2018-01-01

2018-12-31

Preventionsgruppen ska arbeta för att minska riskfaktorer och
stärka skyddsfaktorer i det förebyggande arbetet.

2018-01-01

2018-12-31

Stadsdelsnämnden ska erbjuda olika typer av
föräldrastödsprogram.

2018-01-01

2018-12-31

Stadsdelsnämnden ska i samarbete med socialnämnden bidra till
att personer med spelmissbruk erbjuds insatser.

2018-01-01

2018-12-31

Stadsdelsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden
inrätta ett skolsocialt stödteam.

2018-01-01

2018-12-31

Utföraren inom socialpsykiatrin ska arbeta för att öka den enskildes
delaktighet och inflytande

2018-01-01

2018-12-31

Överenskommelsen med landstingets barn- och ungdomspsykiatri
ska revideras.

2018-01-01

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

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppnåtts.
Bedömningen grundas på att alla tre KF-indikatorerna har uppnåtts. Vi gör även bedömningen
att underliggande nämndmål har uppnåtts.
Stadsmiljöfrågor handlar till stor del om trygghet och trivsel. Trygghetsfrågorna under året
har handlat om framför allt Älvsjö centrum och parkerna nära centrum. Utifrån synpunkter
från polis, fastighetsägare och invånare har förvaltningen arbetat med förbättrad belysning
och nya aktivitetsytor. Genom att öka trivseln lockas fler människor att besöka och röra sig i
parker och på andra allmänna platser, vilket ökar upplevelsen av trygghet. Upprustningen av
Lerkrogsparken har blivit uppskattad av både polisen och Älvsjöborna och fler personer
använder parken.
Förvaltningen har under året arbetat för att utveckla samverkan med kommunpolisen inom
flera områden och samverkansöverskommelsen har förlängts. De olika grupper som finns för
trygghetsskapande och förebyggande arbete har träffats regelbundet. Trygghetsvandring har
genomförts med ungdomar. Vid kontrollköp av tobak har det framkommit att försäljningen till
minderåriga har minskat.
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

79 %

81 %

77 %

Stockholmarnas nöjdhet
med rent och städat

70 %

72 %

Stockholmarnas nöjdhet
med skötsel av park och
grönområden

75 %

74 %

Indikator

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

73 %

76 %

76 %

2018

68 %

64 %

70 %

70 %

2018

75 %

67 %

70 %

70 %

2018

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:
Älvsjö är ett levande och tryggt stadsdelsområde för alla
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Medborgarnas upplevelse av tryggheten i stadsdelsområdet har ökat
- Medborgarnas nöjdhet med städning och skötsel av parker har ökat
Analys
Trygghet i den fysiska miljön

Trygghetsfrågan har varit prioriterad under året. En trygghetsvandring har genomförts i
Älvsjö centrum med fokus på situationell brottsprevention, det vill säga åtgärder i den fysiska
miljön som ökar tryggheten och minskar risken för brott. Den genomfördes tillsammans med
fastighetsägare, polisen och trafikkontoret. Förvaltningen har också träffat boendeföreningar
kring Älvsjö centrum för att samla in synpunkter och förslag till åtgärder.
Förvaltningen har sökt och beviljats trygghetsmedel för olika åtgärder utifrån en trygghetsanalys som har gjorts tillsammans med polisen. Medlen har använts för att projektera för
förbättrad belysning i flera parker och för ett nytt utegym i Solbergaskogen. Utegymmet har
anlagts som en del i arbetet med fler aktivitetsytor utmed parkvägarna genom skogen.
Lerkrogsparken intill Älvsjö centrum har tidigare upplevts som otrygg och mörk med bland
annat droghandel. Upprustningen, som avslutades under året, har bland annat inneburit att
parken fått belysning och låg växtlighet i enlighet med polisens och allmänhetens önskemål
för bättre överblick och trygghet. Parken har även fått nya blomsterrabatter, fler bänkar,
bouleytor och en liten skulptur med vattenspel.
Älvsjö torg har under sommaren för första gången haft extra blomsterplaneringar och sittplatser som en del i stadens satsning på sommartorg. Det har varit uppskattat av Älvsjöborna
och företagare runt torget. Årets julbelysning i centrum utökades något jämfört med tidigare
år.
Upprustningen av lekparken Apelsinen startade i oktober och blir klar under 2019. Viktoriaparkens utökade odlingsområde invigdes med fler lotter och tillgängliga odlingslådor. Skateparken Solbrännan nära Älvsjö centrum kompletterades med en ny box för streetskate och i
slutet av året förbereddes även för ett utegym där. Alla projekten bygger på medborgarförslag.
Andra åtgärder i parker under året har har handlat om att Långbrogårdsparken har fått en ny
entré från Fru Marias väg, och lekplatsen Pälsängen vid Höskrindevägen har rustats upp. De
gamla lindarna i Örby slottspark har hamlats och alla lekplatser har fått nya informationsskyltar.
I Älvsjöskogens naturreservat har förvaltningen förberett för att nya bänkar med tak ska
placeras ut vid entréerna, och samtliga äldre ljuskällor i motionsspåret har bytts ut.
Naturmarksvård har genomförts för att öka de ekologiska värdena i naturreservatet.
Krisledning och stöd

Förvaltningens krisledning har utbildats och en krisledningsövning som ska genomföras i
februari 2019 har planerats under hösten.
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Förvaltningen har en grupp för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM. Gruppens
huvuduppdrag är att ge stödinsatser vid olyckor eller katastrofer. Under hösten genomfördes
två utbildningar i psykosocialt omhändertagande, varav den ena var för nya stödpersoner och
den andra för samtliga. Under året har även ett informationsmöte ägt rum. Mötet bidrog till
ökad andel stödpersoner och till att stärka stadsdelens egen beredskap vid allvarliga händelser
eller en kris.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Fler odlingslotter ska färdigställas i Viktoriaparken för att skapa en
trivsam mötesplats och förbättra möjligheterna till odling

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen ska genomföra utbildning i psykosocialt
omhändertagande för att öka kompetensen hos stödpersonerna
och förberedelse i händelse av extraordinär händelse

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen ska stödja och uppmuntra ideella och lokala
föreningar att söka föreningsbidrag (trygghetsbidrag) för att främja
trygghetsskapande arbete i stadsdelen

2018-01-01

2018-12-31

Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism ska genomföras.

2018-01-01

2018-12-31

Lekparken Apelsinen i Solberga ska rustas upp utifrån genomförd
medborgardialog

2018-01-01

2019-12-31

Nämnden ska i samarbete med andra förvaltningar söka medel
från stadens nyinrättade trygghetsfond för att öka upplevelsen av
trygghet

2018-01-01

2018-12-31

Nämnden ska planera för en övning för att öka beredskapen på
förvaltningen i händelse av kris

2018-01-01

2018-12-31

Stadsdelsnämnden ska arbeta i enlighet med den nya
samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten

2017-01-01

2018-12-31

Trygghetsvandringar ska genomföras med ungdomar respektive
boendeföreningar för att öka dialogen med medborgarna om
upplevelsen av trygghet och genomföra åtgärder för att förbättra
tryggheten

2016-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis har
uppnåtts. Bedömningen grundas på att de planerade bostäderna med särskild service som
håller på att byggas inte kommer att färdigställas förrän våren 2019. Förvaltningen gör dock
bedömningen att det underliggande nämndmålet uppnås genom att förvaltningen arbetar för
att kvinnors och flickors respektive mäns och pojkars behov av bostäder tillgodoses oavsett
funktionsnivå samt ålder.
I Älvsjö pågår flera bostadsprojekt. Under året har inflyttning skett i 157 bostadsrätter i det
sista kvarteret i Älvsjö centrum. I Solberga har projektet Solberga bollplan avslutats med
inflyttning i resterande 170 hyresrätter. Kabelverket/Älvsjöstaden har avslutat utbyggnaden av
de två första kvarteren i etapp 1 med inflyttning i ytterligare 70 bostadsrätter och 133 hyresrätter. I kvarteret finns även en restaurang och några lokaler.
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Indikator

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

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

0

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

12

Årsmål

6

KF:s
årsmål

Period

tas fram
av
nämnd
en

2018

Analys
Bostäderna med särskild service har blivit försenade man kommer att vara klara i mars 2019.

Nämndmål:
Nämnden verkar för att det tillkommer fler bostäder med särskild service i
stadsdelsområdet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- En enhet med bostäder för särskild service färdigställs
- Projektering av ytterligare LSS-bostäder fortgår
Analys

För att tillgodose behovet av anpassade boenden för personer med funktionsnedsättning enligt
LSS och SoL har förvaltningen samordnat sitt arbete med berörda fackförvaltningar och
externa byggföretag.
Förvaltningen har tillsammans med Familjebostäder planerat för att inrätta ett antal servicelägenheter inom Älvsjöstaden. En gruppbostad med sex lägenheter för LSS-boende är också
inrymd i Älvsjöstaden etapp 2 i kvarteret Sandaletten. I den fortsatta planeringen av Älvsjöstaden har förvaltningen anmält behov av LSS- gruppbostäder och ett antal servicebostäder,
exempelvis i Solberga där det planeras för en ny gruppbostad.
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att upprätta en boendeplan för personer med funktionsnedsättning tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och HägerstenLiljeholmen. Boendeplanen ska öka möjligheten att tillgodose framtida behov av bostäder
med särskild service samt att minska antal ej verkställda beslut och antal placeringar utanför
valfrihetssystemet avseende dessa bostäder.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen bevakar nya planer och byggprojekt med inriktning
på att verka för fler bostäder med särskild service

2018-01-01

2018-12-31

Stadsdelsförvaltningen ska samverka med rådet för
funktionshinderfrågor kring framtidens LSS -bostäder samt
bostäder med särskild service

2018-01-01

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

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppnåtts.
Bedömningen grundas på att KF-indikatorn har uppnåtts. Vi gör även bedömningen att
underliggande nämndmål uppnås.
Parkleken Kristallens verksamhet utvecklas för barn upp till 13 år. Fokus har legat på ett så
brett och tillgängligt utbud som möjligt och att såväl barn som föräldrar är med i utformning
och utveckling av verksamheten. Ett samarbete har inletts med den lokala fotbollsföreningen
för att få fler i målgruppen att idrotta.
Ungdomens hus riktar sig till åldersgruppen 13-18 år. I den öppna verksamheten har det varit
fokus på att skapa en trygg och trivsam miljö och ett brett utbud av aktiviteter. Fritiden arbetar
aktivt med att utveckla sitt jämställdhetsarbete och erbjuda aktiviteter som passar såväl flickor
som pojkar. Ungdomens hus har också haft riktad gruppverksamhet där lika många pojkar
som flickor har deltagit.
Parkleken och Ungdomens hus har genomfört extra verksamheter under loven såsom Älvsjöfesten, dagkollo, utflykter samt kollo.
Alla som sökt stadens sommarkolloverksamhet erbjöds plats och 205 barn tackade ja till den
erbjudna platsen.
Enheterna inom LSS har erbjudit fritidsaktiviteter som simning, ridning, innebandy och
bowling. Möjlighet till rörelser påverkar bukarnas hälsa positivt.
Indikator

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

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

84,1 %

83,4 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

84,8
%

86,1
%

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

83 %

79 %

2018

Nämndmål:
Nämndens fritidsverksamheter erbjuder utvecklande aktiviteter tillgängliga för
alla
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorn uppnås
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Analys
Parkleken Kristallen

Parkleken Kristallens verksamhet utvecklas för barn upp till 13 år. Fokus har legat på ett så
brett och tillgängligt utbud som möjligt och att såväl barn som föräldrar är med i utformning
och utveckling av verksamheten. Parkleken har erbjudit riktad verksamhet varje vecka,
turneringar och traditionella park-lekar och under loven är det fokus på lek och rörelse, allt
från lådbilsrally och pulkarace till dansstopp och klättring. Kristallen har erbjudit dagkollo
och utflykter i samarbete med Solbergaskolans fritidsklubb och fortsatt planeringen av en
djurklubb med inriktning mot funktionsnedsatta. De har också samarbetat med den lokala
fotbollsföreningen för att få fler barn att idrotta. Under maj och juni hade Parkleken besöksrekord med över 15 000 besökare.
Ungdomens hus

Ungdomens hus riktar sig till ungdomar i åldern 13-18 år. Personalen har med uppsökande
verksamhet nått nya ungdomar vilket har medfört fler besökare både till de öppna och till de
riktade verksamheterna. Ungdomens hus har en bra fördelning mellan flickor och pojkar som
besöker och är aktiva i verksamheten. Fritiden arbetar aktivt med att utveckla sitt
jämställdhetsarbete genom att erbjuda aktiviteter som passar såväl pojkar som flickor.
Genom samarbetet med Stockholmsidrotten har ungdomar erbjudits aktiviteter inom träning
och hälsa utöver de egna ordinarie verksamheterna. Ungdomens hus har under våren
renoverat och anpassat sin replokal för dagens teknik och våra ungdomars behov. Tillsammans med ungdomsrådet genomförde Ungdomens hus en ”talangjakt” i februari. Evenemanget var lyckat och välbesökt av både ungdomar och föräldrar. Som ett led i att stärka
flickor har Ungdomens hus anordnat särskilda riktade aktiviteter för flickor i preventionsarbetet mot våld.
Förvaltningen har fått statligt stöd för extra lovverksamhet som ska fördelas och användas i
linje med verksamhetens grundprinciper att stimulera både flickor och pojkar och främja
integration och jämställdhet. Ungdomens hus har i och med detta kunnat anordna extra
aktiviteter under loven, som till exempel klättring, Parkour och fotboll.
Ungdomens hus deltog i förvaltningens två temakvällar för nyanlända för att bjuda in till
verksamheten där fokus särskilt ska riktas mot idrott- och kulturaktiviteter. De har också
arbetat uppsökande i samarbete med SHIS boendevärdar för att under hösten få hjälp med att
nå ungdomar i bostäderna att besöka Ungdomens hus. Syftet är att informera om idrotts- och
kulturaktiviteter och att bidra till integration.
Den brukarundersökning som var planerad att genomföras under hösten har skjutits upp till
våren 2019 så att den genomförs samtidigt som undersökningarna i stadens skolor.
Stadsdelsförvaltningarna har tillsammans planerat sommarkoloniverksamheten och tagit fram
årets kollokatalog som gavs ut på flera olika språk. I år kom 292 ansökningar in, vilket är en
ökning med 43 ansökningar eller 17 procent jämfört med föregående år. Av de sökande var
166 flickor och 126 pojkar. Alla som sökte fick en plats och slutligen tackade 205 barn ja till
den erbjudna platsen varav 115 flickor och 90 pojkar. I jämförelse med 2017 var det 10 fler
som tackade ja i år.
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perioden
s utfall
VB 2017

Progno
s helår

Andel ungdomar som är
nöjda med Ungdomens
Hus

KF:s
årsmål

Årsmål

85 %

Period

2018

Analys
Det har inte genomförts någon brukarundersökning under 2018 utan den kommer att genomföras under våren 2019 parallellt
med grundskolorna brukarundersökning.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska inkluderas i
nämndens fritidsverksamheter

2012-01-01

2018-12-31

Fritiden ska arbeta uppsökande med fokus på att vägleda
nyanlända ungdomar in i idrotts- och kulturaktiviteter.

2018-01-01

2019-12-31

Fritidens verksamheter ska utveckla sitt jämställdhetsarbete.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppnåtts.
Bedömningen grundas på att KF-indikatorn uppnåtts. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål har uppfyllts.
Kultur i förskolan och inom fritidens verksamheter omfattar kultur för, med och av barn och
ungdomar. Barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd" har varit en viktig utgångspunkt för arbetet
med kultur.
Två kulturarbetare har under 2018 anställts för att bidra till ett ännu mer varierat och kulturellt
aktivitetsutbud med hög kvalitet till Älvsjöträffen och Långbrobergs aktivitetscenter. Älvsjöträffen har haft öppet alla dagar i veckan och erbjudit flera olika kulturaktiviteter som vänder
sig till de äldre, till exempel tipspromenader, soaré, filmvisning och tidningsläsning. Långbrobergs aktivitetscenter som öppnades under året har erbjudit, IT-café, allsång, frågesport och
levande musik. Verksamheten har hittills lockat en yngre åldersgrupp.
Indikator

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

Utfall
män/
pojkar

78,9 %

80 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

77,9
%

83 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

78 %

74 %

2018
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Tjänsteutlåtande
Sid 25 (79)

Nämndmål:
Nämndens verksamheter erbjuder kultur och eget skapande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Alla barn, ungdomar, äldre och funktionsnedsatta har möjlighet att delta i kulturella
aktiviteter
- Målvärdet för indikatorn uppnås
- Aktiviteterna är genomförda
Analys
Barn och ungdom

Förskolan arbetar mycket med skapande uttrycksformer och de äldre barnen på förskolorna
har tagit del av olika teaterföreställningar. Förskolorna har även haft ett nära samarbete med
biblioteket.
Parkleken Kristallen har erbjudit skapande verksamhet. Älvsjöfesten som riktar sig till barnfamiljer genomfördes i anslutning till skolavslutningen och hade cirka 600 besökare. Då
erbjöds bland annat barnteater, Dotterbolaget och Hasta la Pasta.
Ungdomens Hus har under året erbjudit en rad olika verksamheter, aktiviteter och evenemang
med kulturinslag. De har haft dansklasser och genomfört olika dansevenemang. Den enkät
som genomförts visar att 87 procent av både flickor och pojkar anser att de både upplever och
att de aktivt kan ta del av kulturaktiviteter. Verksamheten på Ungdomens hus har arbetat
aktivt arbeta för att bredda och erbjuda ett större utbud av kulturaktiviteter, särskilt flickors
deltagande och engagemang i kulturverksamheten har stått i fokus.
Fyra större arrangemang har genomförts. Två talangtävlingar Young Factor och två dansevent
Who owns the Dancefloor. Det var ungdomar som planerade, marknadsförde och genomfördes evenemangen som var mycket välbesökta. Ungdomens hus har också varit på två
teaterföreställningar. En på Dramaten och en på Stadsteaterns scen i Skärholmen. Båda
pjäserna har tagit upp aktuella frågor som ungdomarna kunnat relatera till. Båda besöken var
mycket uppskattade.
Äldre och funktionsnedsatta

På Solberga vård- och omsorgsboende har de under året arbetat med aktivitetsgrupp och
aktivitetsansvariga med gott resultat. Samtliga avdelningar har haft minst en aktivitet varje
dag. På helgerna finns ungdomar från Ung omsorg att tillgå och de har genomfört flera olika
aktiviteter. De har arbetat med att få in aktiviteterna i genomförandeplanerna och att
informera tydligare vad som erbjuds.
Den öppna mötesplatsen Rondellen inom socialpsykiatrin har erbjudit och genomfört olika
kulturella aktiviteter såsom utflykter till bland annat Rättvik och Skansen. Målning och
uppfräschning av ett gemensamhetsutrymme har genomförts av brukare och personal.
Enheterna inom LSS har kontinuerligt under året erbjudit aktiviteter såsom musikunderhållning, dans, bio, biblioteksbesök med mera. Semesterresor har erbjudits och genomförts, i
år har resorna gått till Gotland, Göteborg, Dalarna och Maraholmen.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Brukare inom LSS-boenden och bostäder med särskild service ska
erbjudas meningsfulla fritidsaktiviteter

2017-01-01

2018-12-31

Driften av aktivitetscenter vid Långbrobergs seniorboende ska
övertas av nämnden

2018-01-01

2018-12-31

Fritiden ska utveckla ett brett utbud av kulturaktiviteter och flickors
deltagande och engagemang i kulturverksamheterna ska öka.

2018-01-01

2018-12-31

Förskolorna ska erbjuda kultur både för, med och av barn och
ungdomar

2017-01-01

2018-12-31

Hantverkscaféet Rondellen ska arrangera kulturella aktiviteter

2017-01-01

2018-12-31

LSS gruppbostäder ska erbjuda brukare kulturella aktiviteter

2017-01-01

2018-12-31

Älvsjöträffen ska erbjuda kultur för äldre

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis har
uppnåtts. Bedömningen grundas på att alla sex KF-indikatorerna delvis har uppnåtts. Vi gör
bedömningen att underliggande nämndmål delvis har uppnåtts och att alla aktiviteter har
genomförts.
Utfallet på flera indikatorer har försämrats. Älvsjös egenregiverksamheter uppnår dock ett
bättre resultat då verksamheterna ligger över snittet i staden i flertal indikatorer.
För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i utredningarna använder biståndshandläggarna standardiserade bedömnings- och utredningsinstrument så att fokus är på den
enskildes behov och önskemål. Förvaltningen arbetar med rambeställningar. Arbetssättet ska
ge den enskilde mer inflytande över när och hur beviljade insatser ska utföras. Biståndshandläggarna formulerar sina beställningar av hemtjänst på ett nytt sätt genom att beskriva behov,
syfte samt ramtid för insatsen. Planeringen av hur och när insatserna ska utföras, gör sedan
utföraren tillsammans med den enskilde. De dokumenterar vad de kommer överens om i en
genomförandeplan som skickas till biståndshandläggaren. Genom de individuella genomförandeplanerna ökar brukarnas möjlighet att påverka planeringen av insatserna.
Enheten för äldre inom socialtjänstavdelningen har genomfört en omorganisation och skapat
ett mottagningsteam och ett hemteam. Förändringarna ökar tillgängligheten för brukarna och
minskar den upplevda stressen för medarbetarna. De har under året sett över sitt arbetssätt för
uppsökande verksamhet och informationsspridning för att öka de äldres delaktighet och
inflytande. De har även börjat arbeta mer systematiskt med individuppföljningar.
Indikator
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period
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Tjänsteutlåtande
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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

58 %

64 %

54 %

75 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

72 %

72 %

2018

Analys
Resultatet varierar mellan olika boenden och en djupare analys av resultatet kommer att göras 2019. Förvaltningen kommer
även att bjuda in utförare till ett dialogmöte 2019. Vård- och omsorgsboende i egen regi uppnår 70 procent att jämföra med
staden som uppnår 66 procent.
Andel boende på vårdoch omsorgsboende som
upplever att möjligheten
att komma utomhus är bra

49 %

31 %

58 %

49 %

56 %

56 %

2018

Analys
Resultatet varierar mellan olika boenden och en djupare analys av resultatet kommer att göras 2019. Förvaltningen kommer
även att bjuda in utförare till ett dialogmöte 2019. Verksamheten i egen regi uppnår årsmålet.
Andel omsorgstagare som
upplever att de kan
påverka hur hjälpen utförs
i äldreomsorgen

68 %

74 %

62 %

83 %

85 %

85 %

2018

Analys
Resultatet varierar mellan olika verksamheter och en djupare analys av resultatet kommer att göras 2019. Förvaltningen
kommer även att bjuda in utförare till ett dialogmöte 2019. Verksamheterna i egen regi ligger dock markant över snittet i
staden. Det kan antas relatera till arbetet med delaktighet i genomförandeplaner och uppföljning.
Andel trygga
omsorgstagare i
äldreomsorgen

78 %

77 %

80 %

85 %

84 %

84 %

2018

Analys
Resultatet varierar mellan olika verksamheter och en djupare analys av resultatet kommer att göras 2019. Förvaltningen
kommer även att bjuda in utförare till ett dialogmöte 2019. Andel äldre som känner sig trygga på vård- och omsorgsboende
som drivs i egen regi är 97procent, vilket kan relateras till Silviahemscertifieringen.
Andelen nöjda
omsorgstagare
äldreomsorgen

73 %

69 %

78 %

82 %

87 %

85 %

2018

Analys
Resultatet varierar mellan olika verksamheter och en djupare analys av resultatet kommer att göras 2019. Förvaltningen
kommer även att bjuda in utförare till ett dialogmöte 2019. Älvsjös egen regiverksamheter ligger över snittet i staden. Andel
äldre som känner sig nöjda på vård- och omsorgsboende är 84 procent i egen regi och i hemtjänsten egen regi på 79
procent..
Antal personal en
hemtjänsttagare med
minst två besök om dagen
möter under en 14dagarsperiod

11,5

10

10

Max 10
person
er

2018

Analys
Indikatorns resultat kommer att analyseras och diskuteras under år 2019, i dialogmöte beställare och utförare emellan.

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
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

Avvikelse

Nämndmål:
Äldre får insatser med god kvalitet som bygger på kontinuitet och trygghet
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

- Omsorgstagarens upplevelse av trygghet ökar
- Andel personer som får en daglig utevistelse ökar (vård- och omsorgsboende)
- Andelen som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen ökar (vård- och
omsorgsboende)
- Kontinuiteten för omsorgstagaren ökar
- Omsorgstagarens inflytande och delaktighet ökar
- Aktiviteterna är genomförda
Analys
Tryggt mottagande i hemmet

Förvaltningen följer utvecklingen av rutiner och riktlinjer utifrån den nya lagen om samverkan i samband med utskrivning från slutenvård som trädde i kraft vid årsskiftet. Möten
med primärvårdsrehab och vårdcentralerna kring den nya lagen har genomförts. I början av
juni inledde förvaltningen ett samarbete med stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen
om ”Tryggt mottagande i hemmet” i samband med utskrivning från sjukhus. För brukaren
innebär detta en tryggare övergång från sjukhuset till det egna hemmet. Det finns fem
undersköterskor kopplade till stadsdelsförvaltningarna som besöker de personerna som är
aktuella för tryggt mottagande på sjukhuset innan hemgång. De utför därefter hemtjänstinsatserna måndag till fredag under dagtid och hjälper till med kontakter med till exempel
vårdcentralen. "Tryggt mottagande i hemmet" fasas över till den ordinarie hemtjänsten efter
en till två veckor.
Stadens program för stöd till anhöriga åren 2017- 2020 ligger till grund för förvaltningens
arbete med anhörigstöd. Förvaltningen har även erbjudit stöd från syn- och hörselinstruktör
samt fixarservice.
Egen regi

Verksamheterna inom äldreomsorgen har under året beviljats kompetensutvecklingspengar
för ledarskapsutbildning för chefer. Genom kompetensutvecklingssatsningar pågår utbildning
inom palliativ vård som kommer slutföras under 2019. Verksamheterna har under året deltagit
i olika forum och utbildningar inom projektet DigIT. Både servicehuset och Solberga vårdoch omsorgsboende arbetar med att identifiera teknik som behövs för att dels öka tillgången
till ny teknik för våra brukare och dels för att underlätta hanteringen av social dokumentation.
En upphandling har gjorts av interna trygghetslarm till vård- och omsorgsboendena KristallBox 48
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Tjänsteutlåtande
Sid 29 (79)

gården och Solberga och nu pågår installationsarbeten. Kommunfullmäktige har fattat beslut
om att kommunen ska ta över driften av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende från och
med november 2019.
Verksamheterna har under året arbetat med att se över schema och planeringar för att öka
kontinuiteten och därmed öka brukarnas känsla av trygghet. Man har även arbetat mycket
med reflektionsmöte för personalen. Genom att arbeta med dokumentationen kring varje
brukare kan man öka deras möjligheter att påverka hur insatserna ska utföras.
Aktivitetscenter

Två kulturarbetare har under 2018 anställts för att bidra till ett än mer varierat och kulturellt
aktivitetsutbud med hög kvalitet till Älvsjöträffen och Långbrobergs aktivitetscenter. Älvsjöträffen har haft öppet alla dagar i veckan och erbjudit flera olika kulturaktiviteter som vänder
sig till de äldre, till exempel tipspromenader, soaré, filmvisning och tidningsläsning. Långbrobergs aktivitetscenter som öppnades under året har erbjudit, IT-café, allsång, frågesport och
levande musik. Verksamheten har hittills lockat en yngre åldersgrupp.
Älvsjö servicehus

Verksamheten har under året infört ett digitalt planeringsverktyg för att förbättra
kontinuiteten. En schemarevision har skett under hösten för att bättre täcka grundbehovet.
Älvsjö servicehus har flera tomma platser vilket påverkar ekonomin och en anpassning av
bemanningen måste hela tiden göras utifrån det minskade behovet av insatser.
Servicehusets medarbetare ingår i reflektionsgrupper. Där diskuteras bemötande och etik
utifrån olika värdeord för den boendes trygghet och delaktighet.
Några medarbetare har utbildats i Våld och hot och en samordnare har gått reflektionsutbildning.
Solberga vård- och omsorgsboende

Solberga vård- och omsorgsboende har slutfört Silviahemscertifieringen.
Genom beviljade stimulansmedel har de kunnat utöka bemanningen och satsa mycket på
aktiviteter på avdelningarna. Alla avdelningar har aktivitetsansvariga och minst en aktivitet
har erbjudits varje dag.
Solberga vård- och omsorgsboende har fortsatt tomma platser vilket påverkar ekonomin. En
avdelning hålls tillfälligt stängd för att motsvara den minskade efterfrågan.
Under året har verksamheten arbetat med måltiden och måltidsmiljön. Kostombud finns på
alla avdelningar och de har utfört måltidsobservationer och samarbetat med dietist och
matleverantören. På kostrådsmöten har allt som har med måltiden att göra diskuterats och
dessa insatser tillsammans har ökat nöjdheten med måltiden och måltidsmiljön hos de boende.
Älvsjö hemtjänst

Älvsjö hemtjänst fortsätter att växa och har sett över organisationen och hur man kan öka
effektiviteten. Ytterligare en medarbetare har lärts sig planeringsverktyget Schemos och detta
tillsammans ska öka tryggheten, kontinuitet och känslan av delaktighet för brukarna.
Älvsjö hemtjänst har fått stimulansmedel för att utöka bemanningen. Detta för att upprätthålla
hög kontinuitet och trygghet hos brukarna samtidigt som verksamheten växer. Vidare för det
prioriterade området "äldre med psykisk ohälsa".
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Verksamhetsuppföljning

Förvaltningen har genomfört en fokusgrupp för att undersöka anhörigas upplevelse av god
kvalitet inom anhörigstöd. Verksamhetsuppföljningar har genomförts utifrån stadens
uppföljningsmodell för verksamheter inom äldreomsorgen oavsett regiform. Tolv verksamheter har följts upp, varav tre drivs i egenregi. Vidare har en entreprenadavtalsuppföljning
genomförts. Årets uppföljningar visar att flertalet verksamheter har utvecklingsmöjligheter
även om många av dem har utvecklat sina metoder och arbetssätt.
Under hösten genomfördes den årliga uppföljningen av enheten för äldre (beställarenheten).
Uppföljningen visar att enheten kontinuerligt har arbetat med att förbättra och utveckla
verksamheten. Vid uppföljningstillfället framkom det dock att ett fåtal utvecklingsområden
finns kvar från föregående års uppföljning.
Utöver förvaltningens uppföljning av anhörigstöd har äldreförvaltningen och socialförvaltningen gjort en kartläggning av anhörigstödet i Stockholms stad med hjälp av företaget
Ramböll Management Consulting. Syftet var att kartlägga anhörigkonsulenternas uppdrag och
organisation som ett led i socialnämndens och äldrenämndens fortsatta genomförande av
Stockholms stads program för stöd till anhöriga tillsammans med stadsdelsnämnderna. Älvsjö
köper anhörigstöd i form av anhörigkonsulent från stadsdelsförvaltningen HägerstenLiljeholmen. Kartläggningen och förvaltningens resultat i årets uppföljning av anhörigstöd
visar att arbetet med anhörigstöd i Älvsjö försvåras av att konsulenterna är organisatoriskt och
geografiskt placerade i Hägersten-Liljeholmen. Förvaltningen kommer därför att under 2019
fortsätta att arbeta för att utveckla och förbättra anhörigstödet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Anhöriga till boende på vård- och omsorgsboende (egen regi) och
personer med hemtjänst (egen regi) ska få information om
möjligheten att få stöd från anhörigkonsulent

2016-01-01

2018-12-31

Arbetet inom egenregin med de individuella
genomförandeplanerna ska fortsätta i syfte att öka brukarnas
möjlighet att påverka planering av insatserna

2016-01-01

2018-12-31

Arbetsmetoder ska ses över inom egenregi för att därigenom
uppnå ökad kontinuitet

2016-01-01

2018-12-31

Kompetensutveckling sker genom aktivt deltagande i DigITprojektets utbildningar

2018-01-01

2018-12-31

Ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen

2018-04-23

2020-12-31

Nämnden ska bjuda in brukare från verksamhetsområdet Äldre och
funktionsnedsatta till fokusgrupper för att öka deras möjlighet till
inflytande

2017-01-01

2018-12-31

Nämnden ska samråda med pensionärsrådet och rådet för
funktionshinderfrågor i samband med remisser och motioner

2017-01-01

2018-12-31

Solberga vård- och omsorgsboende genomför Silviahemcertifiering

2017-04-18

2018-05-31

Utbilda palliativa ombud

2018-04-23

2018-12-31

Verksamheter som ger vård- och omsorgsinsatser nattetid ska
utveckla rutiner och arbetssätt för att kontinuerligt kunna följa upp
och möta verksamhetens totala aktuella insats- och resursbehov
nattetid

2018-01-01

2018-12-31

Verksamheterna inom egenregin ska utveckla kvaliteten vid
måltidssituationerna i samråd med dietist

2015-01-01

2018-12-31

Box 48
125 21 ÄLSVJÖ
08-508 21 012

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 31 (79)

Nämndmål:
Äldre som bor på särskilda boenden får en god hälso- och sjukvård som är
trygg och säker
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Omsorgstagares upplevelse av trygghet ökar
- Registrering i kvalitetsregistren ökar
- Aktiviteterna är genomförda
Analys

Solberga vård- och omsorgsboende har i år slutfört sin Silviahemscertifiering vilket innebär
att all personal, ledning och stödfunktioner har ökad kompetens om bland annat åldrandet,
demenssjukdomar, bemötande och kommunikation.
Både Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus har under året arbetat intensivt med registrering i de olika kvalitetsregister Senior Alert och Palliativa registret.
Riskbedömningar för fall, trycksår och undernäring har genomförts för en övervägande del av
patienterna inom två veckor efter inflyttning.
På teammöten där all personal som arbetar med de boende deltar kan man säkra hälso- och
sjukvården.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Boende i vård- och omsorgsboende (egen regi) ska bedömas för
fallrisk, risk för trycksår och undernäring, inom två veckor efter
inflyttning

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet "Ett klimatsmart Stockholm " har
uppnåtts. Bedömningen grundas på att fyra av sex verksamhetsområdesmål som är kopplade
till inriktningsmålet har uppnåtts. De verksamhetsområdesmål som delvis har uppnåtts är
"Transporter i Stockholm är miljöanpassade" och "Stockholms miljö är giftfri".
Hur nämnden har bidragit till att uppnå inriktningsmålet redovisas under respektive mål för
verksamhetsområdet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppnåtts.
Bedömningen grundas på att KF-indikatorn har uppnåtts. Vi gör även bedömningen att
Box 48
125 21 ÄLSVJÖ
08-508 21 012

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 32 (79)

underliggande nämndmål har uppnåtts.
Nya solcellsdrivna skräpkorgar har placerats ut i parker där det brukar bli mycket skräp.
Dessa sparar energi och transporter genom att de komprimerar skräpet.
Indikator

Periodens
utfall

Köpt energi (GWh)

0,75 GWh

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or /
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s hel år

Årsmål

KF:s
årsmål

0,78
GWh

1785
GWh

Period

2018

Nämndmål:
Nämndens verksamheter är klimat- och miljöanpassade
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i nämndens verksamheter minskar
Analys

Med hjälp av beviljade klimatinvesteringsmedel har en ny typ av skräpkorgar placerats ut i
flera parker med många besökare. Det handlar om totalt 29 nya skräpkorgar på 14 platser.
Dessa behöver tömmas mer sällan eftersom de komprimerar avfallet. Mekaniken drivs med
solceller vilket är praktiskt då mängden skräp i parker varierar med hur soligt väder det är.
Elförbrukningen i parkerna har ökat under året, vilket beror på att det tillkommit två nya
belysningsanläggningar i Lerkrogsparken respektive skateparken Solbrännan, båda nära
Älvsjö centrum. Totalt har dock elförbrukningen minskat.
För att minska miljöpåverkan och samtidigt effektivera arbetet har förvaltningen har färdigställt ett rum för videomöten där vårdplaneringar kan genomföras via Skype.
Förvaltningen har under året arbetat för ett klimatsmart Stockholm genom att bland annat se
över resursanvändningen och de inköp som görs.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska ansöka om klimatinvesteringsmedel för att prova
komprimerande skräpbehållare med solceller i parker

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Uppfylls delvis
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis har
uppnåtts. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn delvis har uppnåtts. Vi gör bedömningen att underliggande nämndmål har uppnåtts.
Box 48
125 21 ÄLSVJÖ
08-508 21 012

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 33 (79)

Verksamheterna inom förvaltningen reser i första hand med kollektivtrafiken i tjänsten då det
är möjligt.

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

76,27 %

Årsmål

KF:s
årsmål

85 %

85 %

Period

VB
2018

Analys
Andelen miljöbränsle har ökat sedan föregående år men når fortfarande inte målet.

Nämndmål:
Transporter och resor i nämndens verksamheter är miljövänliga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Nämndens transporter är miljöanpassade
- Indikatorsmålet uppnås
Analys

Verksamheterna inom förvaltningen reser i första hand med kollektivtrafiken i tjänsten då det
är möjligt. Cykel är även ett färdmedel som används ofta, framförallt inom hemtjänsten.
Under året har Älvsjö hemtjänst utökat med ytterligare en hybridbil och fyra elcyklar.
Hemtjänsten har testat elbil vilket har varit positivt så utbyte till fler elbilar kommer ske under
2019.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska ansöka om fler elcyklar till hemtjänsten

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 bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppnåtts.
Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål har uppnåtts.
Nämndens park- och naturmarksskötsel har utöver trygghet och trivsel även haft som mål att
skapa höga naturvärden. Naturmarksvården i Älvsjöskogens naturreservat har lyft fram ekar,
våtmarker och äldre tallar. I Bergtorpskärret har en dagvattenplantering projekterats vilken
ska ge fler växter och djur i parken. Tillgängligheten till naturreservatet har förbättrats genom
utbytt belysning och nya bänkar.
Box 48
125 21 ÄLSVJÖ
08-508 21 012

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 34 (79)

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

Avvikelse

Nämndmål:
Nämndens parker och naturreservat har höga rekreationsvärden och biologisk
mångfald
Uppfylls helt
Analys

Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för två projekt. I Bergtorpskärret har en dagvattenplantering projekterats, vilken ska minska risken för översvämningar och öka den
biologiska mångfalden. Vid Långsjöbadet har arbetet påbörjats med en anläggning som ska
avvattna gräsytorna och rena vattnet innan det leds ut i sjön. Projektet visade sig vara mer
komplicerat än väntat och den uppgrävda marken lades igen provisoriskt under badsäsongen.
Prognosen är dock att båda projekten blir färdiga 2019.
I Älvsjöskogens naturreservat tog stadsdelsförvaltningen tillsammans med miljöförvaltningen
fram en detaljerad plan för naturmarksvården för ökad biologisk mångfald. Denna genomfördes under tidig vår respektive höst för att undvika häckningstiden. I maj ordnade lokala
föreningar aktiviteter i naturreservatet på temat Biologiska mångfaldens dag. Under
sommaren slåttrade en bonde Sjöängen för att få foder till sina djur.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska ansöka om klimatinvesteringsmedel för att skapa en
vattenanläggning i Bergtorpskärrret

2017-01-01

2018-12-30

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppnåtts.
Bedömningen grundas på att KF-indikatorn har uppnåtts. Vi gör även bedömningen att
underliggande nämndmål har uppnåtts.
Nämndmål:
Nämndens verksamheter är klimat- och miljöanpassade
Uppfylls helt

Box 48
125 21 ÄLSVJÖ
08-508 21 012

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 35 (79)

Förväntat resultat

- Resurser från verksamheternas avfall tas tillvara
- Verksamheterna minskar sitt avfall
Analys

Verksamheterna källsorterar sitt avfall och personalen uppmuntrar brukare och boende att
göra likaså. Två nya källsorteringshus i stadsdelens förskolor har färdigställt. I
verksamheterna undviker man engångsmaterial i plast i möjligaste mån.
Indikator

Andel av nämndens
verksamheter med
matservering som sorterar
ut matavfall

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

86,36 %

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

77,27
%

Årsmål

KF:s
årsmål

70 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Verksamheterna ska källsortera sitt avfall

2017-01-01

2018-12-31

Verksamheterna ska undvika engångsmaterial som plastbestick,
papperstallrikar m.m.

2017-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Uppfylls delvis
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis har
uppfyllts. Bedömningen grundas på att en av tre KF-indikatorer har uppnåtts helt, en delvis
medan den tredje inte uppnås. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål har
uppnåtts.
De anläggningsentreprenader som har beställts inom parkområdet, har granskats av parkintendenten för att giftfria material ska användas. Vid den påbörjade parkupprustningen av lekparken Apelsinen används Byggvarubedömningen för att de ingående materialen ska ha goda
miljöegenskaper. Vid planering av gummiytor och konstgräs har förvaltningen gjort en
avvägning utifrån krav på tillgänglighet och vistelsevärden.
Flera verksamheter har ökat sina andelar inköpta ekologiska livsmedel men uppnår inte målet
bland annat på grund av problem med redovisningen av den ekologiska andelen för de verksamheter som beställer cateringmat.
Förvaltningen har bidragit till att Stockholms miljö ska bli giftfri genom att alla verksamheter
har gjort en kemikalieinventering genom kemikaliehanteringssystem Chemsoft. Syftet med
inventeringen är att kartlägga kemiska produkter för att under året fasa ut de som innehåller
skadliga ämnen. Arbetet är en del av stadens miljöprogram och kemikalieplan om ett giftfritt
Box 48
125 21 ÄLSVJÖ
08-508 21 012

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 36 (79)

Stockholm.
Indikator

Periodens
utfall

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

70 %

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

0%

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017
100 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

50 %

70%

2018

80 %

80%

2018

Analys
Indikatorn avser avslutade byggentreprenader. De enda byggentreprenader som stadsdelsnämnden genomför gäller
parkanläggningar. De två anläggningsentreprenader som avslutats under året gäller upprustning av Lerkrogsparken, samt
nya odlingslotter i Viktoriaparken. System för byggvarubedömning är under införande och när årsentreprenören
upphandlades fanns ännu inte kravet att byggvarubedömningen skulle användas.
Andel inköpta ekologiska
måltider och livsmedel i
staden i kronor av totala
värdet av inköpta måltider
och livsmedel

41,18

31,6

45 %

45%

2018

Nämndmål:
Nämndens verksamheter är klimatsmarta
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Nämndens verksamheter har färre skadliga ämnen i sina verksamheter
- Nämndens verksamheter har bidragit till minskad spridning av miljöskadliga ämnen
- Målvärdet för indikatorerna uppnås
Analys

Älvsjös förskolor har fortsatt arbetet med kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola. Alla förskoleenheter har genomfört åtgärder för nivå 1 och har fortsatt arbetet
under 2018 med att uppnå nivå 2. Stadsdelen beviljades 300 000 kr för klimatinvesteringar
som under våren fördelats på förskoleenheterna. Förvaltningen har under augusti fördelat
ytterligare 300 000 kr till förskoleenheterna för att bidra till att målet nås.
De anläggningsentreprenader som har beställts inom parkområdet har granskats av parkintendenten för att giftfria material ska användas. Vid den påbörjade parkupprustningen av lekparken Apelsinen används Byggvarubedömningen för att de ingående materialen ska ha goda
miljöegenskaper. Vid planering av gummiytor och konstgräs har förvaltningen gjort en
avvägning utifrån krav på tillgänglighet och
Box 48
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stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 37 (79)

Registrering i Chemsoft har utförts av de enheter där det är aktuellt.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska kartlägga och påbörja utfasning av skadliga
kemikalier i samtliga verksamheter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål uppfylls under året. Vi gör även
bedömningen att underliggande nämndmål uppnås genom att bland annat arbeta för en sund
fysisk arbetsmiljö.
Förvaltningen har följt upp miljöförvaltningens inspektioner på förskolorna och vidareförmedlat krav på åtgärder till SISAB. Kraven på åtgärder handlar främst om höga ljudnivåer
från ventilationsanläggningarna.
Efter att några medarbetare upplevt problem med inomhusmiljön i förvaltningshuset har en
undersökning av förekomst av mögel genomförts i samarbete med företagshälsovården. Den
visade på fuktproblematik i källaren. Åtgärder planeras tillsammans med Fastighetskontoret.
En avvikelse har identifierats avseende ventilationen under sommarens värmebölja. Förvaltningsledningen har beslutat om att köpa in fler fläktar och se över behovet av klimatanläggningar till kommande somrar.
Nämndmål:
Nämndens verksamheter har en sund inomhusmiljö
Uppfylls helt
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska följa upp de inspektioner som miljöförvaltningen
gör av radon och buller och uppmanar fastighetsägaren att vid
behov vidta åtgärder

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet "Ett ekonomiskt hållbart Stockholm " har
uppnåtts. Bedömningen grundas på att fyra av fem verksamhetsområdesmål som är kopplade
till inriktningsmålet har uppnåtts. Det verksamhetsområdesmål som delvis har uppnåtts är "
Stockholm är en världsledande kunskapsregion".
Hur nämnden har bidragit till att uppnå inriktningsmålet redovisas under respektive mål för
verksamhetsområdet.

Box 48
125 21 ÄLSVJÖ
08-508 21 012

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 38 (79)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion
Uppfylls delvis
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis har
uppfyllts. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn delvis har uppnåtts. Vi gör även
bedömningen att underliggande nämndmål har uppnåtts.
För att underlätta framtida rekryteringar och marknadsföra Stockholms stad och Älvsjö
stadsdelsförvaltning som attraktiv arbetsgivare gör förvaltningen olika typer av insatser.
Förvaltningen deltar i stadens traineeprogram för akademiker. För att marknadsföra arbetet
inom socialtjänsten har förvaltningen även ett pågående samarbete med gymnasieskolor.
Som arbetsgivare erbjuder förvaltningen möjligheter till kompetensutveckling och lärande i
alla de olika yrken som finns inom våra olika verksamheter.
Indikator

Antal tillhandahållna
praktikplatser för
högskolestuderande samt
platser för
verksamhetsförlagd
utbildning

Periodens
utfall

36

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

45

KF:s
årsmål

Tas
fram av
nämnd
en

Period

VB
2018

Nämndmål:
Nämndens verksamheter samverkar med olika skolor och universitet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Årsmålet för indikatorn uppnås
Analys

Solberga vård- och omsorgsboende har samarbete med gymnasieskolor för att underlätta
framtida rekrytering och för att marknadsföra arbetet inom äldreomsorgen. Det har både varit
sjuksköterskeelever samt blivande undersköterskor. Totalt har 33 blivande undersköterskor
fått praktik inom förvaltningens äldreomsorg. Detta har inneburit kompetenshöjning för
personalen samtidigt som det påverkar möjligheten för verksamheten att rekrytera ny personal
bland dem som gjort sin praktik där.
Förvaltningens beställarenheter samverkar med högskolor och tar emot studenter på praktik.
Under året har båda enheterna tagit emot praktikanter. Förvaltningen deltar i stadens traineeprogram för akademiker. Enheten för äldre har under året rekryterat och tillsatt en traineetjänst som biståndshandläggare. Enheten för barn och familj har haft två socionomstuderande.
Box 48
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Tjänsteutlåtande
Sid 39 (79)

För att samordna förvaltningens praktikplatser har en VFU-samordnare utsetts. VFU betyder
verksamhetsförlagd utbildning.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska utse en samordnare för arbetet med att öka
samarbetet med vårdgymnasium och högskolor.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål har uppnåtts.
Förvaltningen har under året haft en bra samverkan med den lokala företagarföreningen. Flera
gemensamma möten har hållits om aktuella stadsmiljö- och trygghetsfrågor.
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:
Nämnden har en god samverkan med det lokala näringslivet
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen har medverkat på flera möten med Älvsjöföretagarna. Mötena har bland annat
handlat om parkeringssituationen i centrum, förslaget till sommargågata, julbelysningen och
marknadsföring. Tillsammans med företagarföreningen har förvaltningen tagit fram en karta
som har satts upp vid Älvsjö station, med företag och offentlig verksamhet i Älvsjö centrum.
Företagarföreningen och stadsdelsförvaltningen har också deltagit i polisens platssamverkan
för ökad trygghet i Älvsjö centrum. Ett möte har även genomförts där företagen fick träffa de
nya ordningsvakterna i Älvsjö centrum. Förvaltningen har också kontaktat företag i Älvsjö
industriområde, men där finns inte någon gemensam organisation.
Förvaltningen har genomfört ett dialogmöte med de största hemtjänstutförarna i stadsdelsområdet. Ytterligare ett dialogmöte är inplanerat till januari 2019.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen kommer att ta kontakt med företag i Älvsjö
industriområde

2018-01-01

2018-12-31

Nämnden ska genomföra dialogmöten med de största
hemtjänstutförarna i stadsdelsområdet

2018-01-01

2018-12-31

Stadsdelsförvaltningen ska träffa Älvsjö företagarförening vid minst

20 17-01-01

2018-12-31
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Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 40 (79)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

två tillfällen under året

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Bedömningen grundas på att sex av sju KF-indikatorer som förvaltningen kan rapportera har
uppnåtts helt och ett inte alls. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål har
uppnåtts.
Förvaltningen samverkar med sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jobbtorg för att för att de personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna bli självförsörjande. För att stärka arbetet med arbetsmarknadsåtgärder har förvaltningen anställt en
arbetsmarknadskonsulent på heltid.
Antalet ungdomar som fick feriejobb blev 72 vilket var 12 fler än planerat.
Indikator

Andel personer som har
ekonomiskt bistånd i
förhållande till
befolkningen

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

0,97 %

1,2 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

1,05
%

0,86
%

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

1%

1%

1,6%

VB
2018

Faststäl
ls 2018

2018

Andel unga som varken
arbetar eller studerar

Period

Analys
Utfallet på denna indikator köps inte från SCB och ska därför inte rapporteras av förvaltningen.
Andel vuxna med
långvarigt ekonomiskt
bistånd jämfört med
samtliga vuxna invånare

0,69 %

0,72 %

0,66
%

0,64
%

1%

1%

1,1%

VB
2018

Antal aspiranter som fått
Stockholmsjobb

6 st

0 st

6 st

5 st

6 st

5 st

1 000 st

VB
2018

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

4 st

0 st

4 st

5 st

4 st

7 st

500 st

VB
2018

80 st

9 000 st

VB
2018

11 st

1 000 st

VB
2018

Analys
Förvaltningen har inte fått förfrågningar från Jobbtorg om fler platser som har matchat behovet.
Antal tillhandahållna
platser för feriejobb

80

Antal tillhandahållna
platser för
Stockholmsjobb

12
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Tjänsteutlåtande
Sid 41 (79)

Indikator

Antal ungdomar som fått
feriejobb i stadens regi

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

72 st

34 st

38 st

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

60 st

9 000 st

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

VB
2018

Avvikelse

Nämndmål:
Invånarna i Älvsjö försörjer sig själva.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Målvärdena för indikatorerna uppnås
- Aktiviteterna är genomförda
Analys

Andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen är 0,97 procent.
Antal hushåll som får bistånd varje månad fortsätter att öka. I genomsnitt beviljas 181 hushåll
ekonomiskt bistånd varje månad jämfört med 2017 då det var 156 hushåll i snitt per månad.
Anledningen till att antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd ökar kan bero på den
stora inflyttningen till stadsdelen, både när det gäller mottagande av nyanlända och nybyggnation.
Över hälften av de hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd varje månad står långt ifrån
Box 48
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Tjänsteutlåtande
Sid 42 (79)

arbetsmarknaden. Förvaltningen samverkar därför mycket med sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jobbtorg för att dessa personer ska kunna bli självförsörjande.
Under året har förvaltningen inlett 178 utredningar varav 54 av dessa avser nyanlända och 17
utredningar avser ensamkommande flyktingbarn som har ansökt om uppehållstillstånd enligt
den nya gymnasielagen. Inflödet har ökat jämfört med år 2017.
Antal boendedygn i tillfälligt boende samt kostnaderna för dessa har ökat under hösten. Det
beror bland annat på att flera ensamkommande flyktingbarn som har återförenats med sina
familjer saknat en planering för sin bostadssituation. De har fått återförenas med sina familjer
i små studentlägenheter. Det har gjort att fler barnfamiljer än vanligt har beviljats tillfälligt
boende. I slutet av året hade enheten fyra barnfamiljer placerade i tillfälliga boenden via
hotelljouren.
Förvaltningen har stärkt sitt arbete med arbetsmarknadsåtgärder genom att anställa en arbetskonsulent på heltid.
Förvaltningen har under perioden erbjudit feriejobb för ungdomar. Antal ungdomar som fick
feriejobb i stadens regi var 72 stycken, med jämn könsfördelning.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Jobbtorg finns på Medborgarkontoret för ökad tillgänglighet och
stöd till arbetssökande, framför allt för unga och nyanlända

2018-01-01

2018-12-31

Samarbetet med Arbetsförmedlingen och
arbetsmarknadsförvaltningen ska stärkas

2017-01-01

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 bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål har uppnåtts.
Nämndmål:
Kvinnor/flickor och män/pojkar vet vilka utbildningsvägar som finns.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Möjligheten till utbildning är lika oavsett kön.
- Besökare till medborgarkontoret är nöjda med den information de får.
- Älvsjös ungdomar studera eller arbetar efter avslutad gymnasieutbildning.
Analys

Medborgarkontoret erbjuder information och vägledning till de medborgare som är intresserade av att söka olika typer av utbildningar.
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Tjänsteutlåtande
Sid 43 (79)

Förvaltningen och staden som arbetsgivare erbjuder olika former av kompetensutvecklingsinsatser löpande inom olika yrkesområden för både medarbetare och chefer.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Medborgarkontorets samhällsvägledare guidar Älvsjöborna så att
de vet hur de hittar relevanta utbildningar.

2018-04-25

2018-12-31

Tillsammans med Jobbtorg Unga arrangeras informationsmöte för
unga som varken arbetar eller studerar

2018-04-25

2018-07-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Bedömningen grundas på att alla tre indikatorer har uppnåtts. Förvaltningen bedömer även att
underliggande nämndmål har uppnåtts.
Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar. En förutsättning för stabilitet och kvalitet i
verksamheterna är budgethållning. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet.
Stadsdelsnämndens verksamhet följs upp och anpassas kontinuerligt så att den ryms inom
fastställd budgetram. Nämndens budgetuppföljning rapporteras varje månad till kommunstyrelsen. Två av rapporterna, tertialrapport ett och två, är omfattande uppföljningar och
analyser av verksamhet och budget. Enheternas ekonomi följs regelbundet upp genom
kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller.
Stadsdelsnämnden visar ett nettoöverskott på 5,8 mnkr före resultatdispositioner och efter
resultatdispositioner redovisas ett överskott på 1,6 mnkr.
Budgeten för investeringar visar en avvikelse med 13,6 mnkr. Nämnden begär ombudgetering
med 8,9 mnkr till 2019 för trygghetsinvesteringar och klimatinvesteringar.
Arbetet med internt trygghetslarm har blivit försenat ytterligare en gång och ombudgetering
medgavs inte varför nämnden har ansökt om investeringsmedel om 2 mnkr i samband med
VP 2019.
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

99,8 %

96,7
%

100 %

100 %

VB
2018

Nämndens
budgetföljsamhet före
resultatöverföringar

99,1 %

96,1
%

100 %

100 %

VB
2018

Nämndens
prognossäkerhet T2

0%

-4 %

+/-1 %

+/- 1 %

2018
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Tjänsteutlåtande
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Nämndmål:
Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.
- Resultatet före och efter resultatdispositioner överensstämmer med budget
- Utfallet i årsbokslutet avviker högst +-1% jämfört med prognosen i tertialrapport 2
Analys

Stadsdelsnämnden visar för 2018 ett överskott med 5,8 mnkr före resultatdispositioner och 1,6
mnkr efter resultatöverföringar.
Totalt redovisas kostnader i bokslut 2018 om 829,9 mnkr och intäkter om 180,3 mnkr. För
investeringar redovisas utgifter om 12,0 mnkr.
Stadsdelsnämnden har totalt haft en driftbudget om 655,4 mnkr för år 2018. Utöver detta har
nämnden totalt anmält omslutningsförändringar om 143,5 mnkr.
Anslag - netto
(mnkr)

Budget 2018

Tillägg under året

Justerad budget

Ökad omslutning

Stadsdelsnämndens
verksamhet

631,2

24,2

655,4

143,5

Parkinvesteringar

8,7

15,7

24,4

0,0

Övriga investeringar

0,9

0,3

1,2

0,0

Summa

640,8

40,2

681,0

143,5

Månatliga ekonomiska avstämningar har gjorts på enhetsnivå för att noggrant följa den
ekonomiska utvecklingen. Eventuella avvikelser från budget har analyserats. Vissa verksamheter har en större prognososäkerhet än andra beroende på verksamhetens art vilket är en
viktig parameter att ta hänsyn till. Arbetet med att förbättra prognossäkerheten har påbörjats
med uppdaterade rutiner. Det utifrån att skapa en mer tillförlitlig redovisning och mer rättvisande månadsprognoser. Utbildningar och information har getts under året i syfte att
förbättra enheternas kunskap om nya ekonomisystemet och även prognosarbetet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utveckla det ekonomiska analysarbetet mellan controller och
chefer

2018-01-01

2018-12-31

Öka chefernas kunskap om månadsuppföljningar och
prognossäkerhet.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet "Ett demokratiskt hållbart Stockholm "
har uppnåtts. Bedömningen grundas på att sju av åtta verksamhetsområdesmål som är
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kopplade till inriktningsmålet har uppnåtts. Det verksamhetsområdesmål som delvis har
uppnåtts är "Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor".
Hur nämnden har bidragit till att uppnå inriktningsmålet redovisas under respektive mål för
verksamhetsområdet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Bedömningen grundas på att KF-indikatorn har uppnåtts. Vi gör även bedömningen att
underliggande nämndmål har uppnåtts.
Förvaltningen deltar i projektet Modellstadsdel för jämställdhetsintegrering. Syftet med
projektet är att sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel med fokus på praktisk jämställdhetsintegrering.
Verksamheterna inom förvaltningen arbetar aktivt för ett jämställt bemötande och en
jämställd myndighetsutövning.
Kvinnors organisering

Kvinnor i Älvsjö är har en hög utbildningsnivå, 84 procent av kvinnorna förvärvsarbetar och
är i hög grad självförsörjande och delaktiga i samhällslivet. Valdeltagandet bland kvinnorna är
något högre än bland männen. Flickor upplever i högre grad än pojkar att de har tillgång till
meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter medan pojkarna upplever att de har tillgång till
meningsfulla kulturaktiviteter. Bland de föreningar som har sökt föreningsbidrag finns inte
någon som särskilt har tryckt på jämställdhetsaspekten i sin ansökan.
Förvaltningen har under året arbetat med underlag för en medborgarbudget för att stärka och
lyfta unga tjejer i Älvsjö. En arbetsgrupp bestående av unga tjejer – kallade Älvsjös Änglar –
har arbetat fram ett program. Resultatet "Stärka för styrka" ska inspirera och motivera unga
tjejer till egen makt och organisering. Att själva styra, äga och ta ansvar för sina liv. Tre
inspirations- och motivationsdagar genomförs i början av 2019 och kommer att redovisas i
tertialrapport 1 2019.
Förvaltningen arbetar vidare aktivt med MVP som är ett program för högstadiet och
gymnasiet med målet att förebygga och stoppa pojkars och mäns våld. Eleverna tränar
tillsammans med lärare och annan personal på att ta ansvar och säga ifrån om de ser eller hör
våld och kränkningar. Under 14 lektioner arbetar man med scenarier, filmer, diskussioner och
reflektioner. Programmet bygger på tre kärnkomponenter: att utmana stereotypa könsnormer
kring tjejer och killar, att ge ökad kunskap kring våldsbegreppet samt att mobilisera aktiva
åskådare.
Indikator
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 46 (79)

Indikator

Andel tjänsteutlåtanden
som innehåller en
jämställdhetsanalys

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

100 %

Årsmål

KF:s
årsmål

100 %

100 %

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

Period

VB
2018

Avvikelse

Nämndmål:
Nämndens verksamheter har ett jämställt bemötande och en jämställd
myndighetsutövning
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Nämnden har utarbetat metoder för att säkerställa en jämställd myndighetsutövning
- Könsuppdelad statistik visar att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma möjligheter
att ta del av nämndens verksamheter
- Tilldelningen av föreningsbidrag sker utifrån jämställdhetsaspekter
Analys

Förvaltningen deltar i projektet "Modellstadsdel för jämställdhetsintegrering" tillsammans
med andra stadsdelar, stadsledningskontoret och Sveriges kommuner och landsting. Projektet
arbetar enligt metoden benchmarking. Projektet har under året genomfört uppstartsmöte,
utbildning och två benchmarkingträffar. Inom nämnden deltar nämndens ordförande, stadsdelsdirektör, enhetschefer för enheten för äldre och enheten för funktionsnedsatta samt verksamhetsutvecklare. Representanter i projektet har under året sett över styrkedjan inom
nämnden och hur denna kan stärkas samt vilka utvecklingsområden som förvaltningen
behöver fokusera på under 2019 då projektet fortsätter.
Enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad inom socialtjänstavdelningen har under
våren deltagit i en studie via Stockholms universitet om olika bedömningar vad gäller rätten
till ekonomiskt bistånd. Enheten avvaktar återkoppling av resultatet.
När avdelningen utförare egen regi har granskat könsuppdelad statistik visar den att ingen
skillnad görs i utförandet av insatser och bemötande mellan kvinnor och män. Även
medarbetarna upplever en hög grad av jämställdhet i sitt arbete.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska tillsammans med stadsdelarna Enskede-ÅrstaVantör, Skarpnäck och Farsta, samt med stöd av
Kommunstyrelsen, påbörja arbetet med SKL (Sveriges kommuner
och landsting) projekt "Modellkommuner för
jämställdhetsintegrering"

2018-01-01

2018-12-31
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stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 47 (79)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska utveckla arbetet med jämställda beslut inom
socialtjänstens myndighetsutövning

2018-01-01

2018-12-31

Nämnden arbetar utifrån stadens rutiner för jämställdhetsanalyser i
beslutsunderlag

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis har
uppfyllts. Bedömningen grundas på att en av KF-indikatorerna prognostiseras att uppnås helt
och tre uppnås delvis. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål har uppnåtts.
Värdet på samtliga indikatorer under målet, förutom den korta frånvaron, har förbättrats
jämfört med föregående år men trots det har vi inte nått målet på tre av dem.
I förvaltningen arbetar 728 medarbetare och 35 chefer. Av dessa är 671 tillsvidareanställda,
vilket är 92 procent, att jämföra med 91 procent föregående år. Antalet anställda har ökat med
28 personer jämfört med samma period förra året eftersom flera verksamheter har växt under
året.
Personalomsättningen för hela förvaltningen har sjunkit och är nu 12 procent jämfört med 16
procent förra året. Siffran avser antal medarbetare som lämnar sin tjänst för att gå vidare
externt; antingen vidare i staden eller utanför staden.

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Aktivt Medskapandeindex

79

75

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

79

78

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

81

81

2018

Analys
Förvaltningens totala resultat på medarbetarenkäten blev 79, att jämföra med 78 år 2017. Svarsfrekvensen var 78 procent.
Undersökningen består av tre delar; motivation, ledarskap och styrning. Det är framför allt motivation som utvecklats positivt.
Index Bra arbetsgivare

86

Sjukfrånvaro

7,8 %

82

6,7 %

8%

8%

7,8 %

84

84

2018

7,5 %

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Analys
Den totala sjukfrånvaron ligger nu på 7,8 procent och har minskat sedan början av 2018 då den totala sjukfrånvaron låg på 8
procent. Sjukfrånvaron är högst bland kvinnor både vad gäller lång- och korttid. Sjukfrånvaron ser olika ut inom olika
verksamheter men förvaltningen har generellt högst sjukfrånvaro inom avdelningen för förskola och fritid.
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Sjukfrånvaro dag 1-14

2,5 %

2,2 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

2,6 %

2,4 %

2,5 %

2,4 %

KF:s
årsmål

Period

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Analys
Korttidsfrånvaron har ökat något från 2,4 procent i början av året till 2,5 procent.

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:
Nämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Uppfylls helt
Analys
Kompetensförsörjning

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att vara en bra arbetsgivare och säkerställa verksamheternas kompetensförsörjning, vilket blir en särskild utmaning i växande verksamheter med
flera bristyrken. Arbetet bedrivs utifrån den stadsövergripande kompetensförsörjningsmodellen med fokus på att behålla och utveckla medarbetare och chefer, samt att också attrahera
och rekrytera ny personal.
Ett kontinuerligt arbete bedrivs för att minska antalet ofrivilliga deltidsanställningar och
visstidsanställningar utifrån kompetensförsörjningsbehov och för att vara en attraktiv arbetsgivare, samt erbjuda kontinuitet för brukare, klienter och barn. Förvaltningen har fått stimulansmedel från äldreförvaltningen för att erbjuda heltidsanställningar inom äldreomsorgen och
en handlingsplan har tagits fram. Arbetet kommer att ske i steg över flera år. Antalet visstidsanställda har varierat över året och är nu 21 personer, varav 18 kvinnor och 3 män.
Framför allt visstidsanställs barnskötare som stöd till barn med särskilda behov. Flera äldre
medarbetare väljer att arbeta efter de fyllt 65 år och flera verksamheter anställer också
medarbetare över 65 år på visstidsuppdrag.
I år har förvaltningen har haft behov att rekrytera till närmare 100 tjänster med heltid som
norm, vilket är färre än året innan då 130 personer rekryterades. Svårast att rekrytera är
undersköterskor, förskollärare samt chefsbefattningar till förskola och socialtjänst då dessa är
bristyrken. Förvaltningen har arbetat för att visa verksamheternas olika yrken och ge
möjligheter för fler att få prova på genom att ta emot praktikanter från såväl gymnasie- som
högskolor, främst inom förskolan och socialtjänsten.
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I samarbete med Skärholmens och Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltningar har
förvaltningen genomfört en chefsutbildning i kompetensbaserad rekrytering för att stärka
cheferna inför, under och efter rekryteringsprocessen och minska risken för diskriminering.
Förvaltningens löner är konkurrenskraftiga och vid löneöversynen under året har en särskild
satsning på erfarna socialsekreterare och biståndsbedömare genomförts.
Kompetensutvecklingssatsningen

Förvaltningen har två chefer som under året påbörjat kompetensutvecklingsinsatsen
"Ledarskapsutbildning för chefer i ÄO" på avdelningen utförare egen reg. Och inom socialtjänstavdelningen har två chefer genomgått ledarskapsutvecklingsprogram inom projektet
Förbättrad arbetsmiljö. Verksamheterna inom äldreomsorgen har påbörjat utbildning för
medarbetarna i "Palliativ ombud".
Solberga vård- och omsorgsboende har avslutat Silviahems-certifieringen för all personal.
Andra kompetensutvecklingsinsatser har varit utbildning om våld i nära relationer, barnrättsperspektivet och den nya förvaltningslagen. Medarbetare inom avdelningen utförare egen
regi erbjuds kontinuerlig utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik för att förebygga
ohälsosamma lyft. Flera verksamheter har olika former av reflektionsgrupper som är ett verksamt koncept för minskad sjukfrånvaro. Genom arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete
skapas möjligheter för all personal att påverka arbetet. I rapporteringsverktyget KIA rapporteras arbetsmiljörisker och händelser som kunde bli en risk.
Kompetensutveckling erbjuds i alla verksamheter både enskilt men även hela personalgrupper.
Organisationsutveckling och chefsstöd

Den 1 april inrättade förvaltningen en ny organisation med tre verksamhetsavdelningar; en
avdelning för förskola och fritid, en avdelning för utförare i egen regi och en avdelning för en
samlad socialtjänst. Syftet var att stärka förutsättningarna för styrning, ledning och möjligheter till utveckling när stadsdelen och verksamheterna växer.
Förvaltningen har genom att dela tjänster mellan stadsdelsförvaltningar kunnat förstärka och
bredda kompetensen inom områden som upphandling och inköp, samt inom kosthållning med
en nyinrättad tjänst som dietist.
Den stadsövergripande kartläggning av chefernas förutsättningar för närvarande ledarskap
inom äldreomsorgen som genomfördes 2017 har diskuterats med berörda chefer och HR.
Cheferna inom äldreomsorgen i Älvsjö upplever att de har goda förutsättningar, men vissa
åtgärder har diskuterats och planerats.
Förvaltningen har haft flera frukostmöten och chefsforum som stöd till cheferna.
Ett första möte med chefer och personal på det privat drivna äldreboendet Kristallgården har
hållits efter det att kommunfullmäktige i juni beslutat att verksamheten tas över i kommunal
regi under hösten 2019.
Med anledning av införandet av den nya dataskyddsförordningen har förvaltningsledningen
utsett en projektgrupp med representanter från alla verksamhetsområden som har genomfört
en inventering av personuppgiftsbehandlingar. Nämnden har vidare utsett ett dataskyddsombud i enlighet med förordningen.
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Långt och hållbart arbetsliv

I början av året genomfördes medarbetarundersökningen. Förvaltningens resultat för Aktivt
Medskapandeindex (AMI) blev 79 att jämföra med 78 året innan. Resultatet för motivation
ökade från 78 till 81. Även resultatet för ledarskap ökade från 74 till 75. Resultatet för
styrning sjönk från 82 till 81. Kvinnor är mer nöjda än män i alla tre kategorierna. Resultaten
har analyserats och handlingsplaner har tagits fram på varje enhet. Index Bra Arbetsgivare är
nytt för året och bygger på tre delindex. Här låg Älvsjö högre än index för staden.
Projektet Förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndsbedömare har fortsatt.
En särskild stadsövergripande lönesatsning för erfarna socialsekreterare och biståndsbedömare har genomförts. Den nya organisationen med en samlad socialtjänstavdelning har
stärkt förutsättningarna för socialtjänstens arbete.
Förvaltningen har deltagit i den förstudie som genomförts under hösten inför projektet
Förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare.
För att främja ett hållbart arbetsliv och en hälsosam livsstil har förvaltningen tillsammans med
idrottsförvaltningen genomfört två hälsoeftermiddagar för hela förvaltningen. Genom föreläsningar och prova på pass visades hälsans betydelse för prestation och välbefinnande.
Under 2018 har 176 incidenter som berör förvaltningens medarbetare och chefer rapporterats
att jämföra med 142 förra året. Det har också skett en ökning av rapporterade incidenter där
brukare eller barn är inblandade. Under året var det 45 (16) brukare inblandade i incidenterna
och 31 (17) barn. En förklaring till dessa förändringar är att verksamheterna växer och antalet
medarbetare har ökat. Analys och uppföljning av händelserna har skett av chef i samråd med
den berörde samt skyddsombud.
Den totala sjukfrånvaron har minskat sedan början av 2018. Cheferna har under året fått stöd i
arbetet med förebyggande åtgärder och rehabiliteringsinsatser både av HR och av företagshälsovården. Det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter genom regelbundna uppföljningar, tidiga insatser i samarbete med företagshälsovården samt insatser för
återgång i arbete. Inom förvaltningens olika samverkansgrupper diskuteras det förebyggande
arbetsmiljöarbetet och sjukfrånvaron följs upp. HR har givit företagshälsovården i uppdrag att
genomföra fördjupad analys och utredningar av några av de långtidssjukskrivna för att se om
det finns ytterligare insatser som kan leda till återgång i tjänst och detta arbete har följts upp.
Utifrån nya krav på arbetsgivare från juli 2018 har förvaltningen tagit fram stödmaterial för
att tidigt agera i rehabiliteringsprocessen när sjukskrivningen bedöms blir längre 30 dagar.
Lika rättigheter och möjligheter samt arbete mot diskriminering

Förvaltningen har en rutin mot kränkande särbehandling som även inkluderar hur arbetet mot
olika former av trakasserier och diskriminering ska formas. Där beskrivs vikten av ett förebyggande arbete samt hur chef och medarbetare ska agera om någon blir utsatt för kränkande
särbehandling, trakasserier eller diskriminering alternativt får kännedom om att så sker i
arbetsgruppen. I medarbetarundersökningen svarade 88 procent att de vet var de kan vända
sig om de blivit utsatta för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller diskriminering. På de enheter där kännedomen varit låg har dessa frågor särskilt diskuterats på
arbetsplatsträffar.
En ny diskrimineringslagstiftning har lett till att staden har förändrat arbetet med jämställdhet
och mångfald till att arbeta med alla medarbetares och chefers lika rättigheter och möjligheter
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på jobbet. Ett samtalsmaterial har tagit fram som stöd och alla enheter har under hösten
arbetat med detta i dialog på arbetsplatsträffar. Förvaltningen har haft kostnader för utredning
diskriminering och trakasserier på 150 000 kr under året.
Chefers situation inom äldreomsorgen

Staden har genom enkäter, fokusgrupper och statistik genomfört en kartläggning av chefers
arbetssituation inom äldreomsorgens hemtjänst och boenden i egen regi. Utredningen
konstaterar att chefer inom äldreomsorgen har ca 50 medarbetare jämfört med exempelvis
chefer inom tekniska förvaltningar som har ca 14 medarbetare. Avdelningen utförare egen
regi har tillsammans med cheferna och HR-avdelningen arbetat med utredningsresultaten för
att se hur de stämmer överens med upplevelserna i stadsdelen samt för att se inom vilka
områden stöd och resurser för cheferna ska prioriteras
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetssituationen för barnskötare och förskollärare ska utvecklas

2018-01-01

2018-12-31

Arbetssituationen för biståndshandläggare och socialsekreterare
ska fortsätta att utvecklas

2016-01-01

2018-12-31

Chefer får stöd i arbetet med rehabilitering och förebyggande
arbete

2016-01-01

2018-12-31

Chefers förutsättningar för ett närvarande ledarskap ska kartläggas

2017-01-01

2018-12-31

Stadsdelsnämndens arbetsplatser ska anpassas för medarbetare
med olika typer av funktionsnedsättning

2013-01-01

2018-12-31

Ungdomar med funktionsnedsättningar ska särskilt
uppmärksammas vid erbjudanden om feriejobb

2014-11-28

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Bedömningen grundas på att tre av fyra KF-indikatorerna har uppnåtts helt och en delvis. Vi
gör även bedömningen att underliggande nämndmål har uppnåtts.
Alla förskolor i Älvsjö arbetar efter sina likabehandlingsplaner som har diskrimineringslagstiftningen som grund och uppdateras varje år.
Arbetet med det normkritiska värdegrundsarbetet med utgångspunkt i "Mentorer i våldsprevention" (MVP) har fortsatt. Det bedrivs i samverkan mellan fritidsledare, fältassistenter
och skolornas högstadium under hela högstadietiden.
Indikator

Andel brukare i
dagverksamhet för äldre
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94 %

83

100
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s helår
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98 %

Öka

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

som inte upplever
diskriminering
Analys
Under 2019 kommer avdelningarna utreda vad detta resultat bygger på som en grund till förbättringsarbete.
Andel brukare inom
omsorgen för personer
med funktionsnedsättning
som inte upplever
diskriminering

97 %

100 %

94 %

84 %

91 %

Öka

2018

Andel brukare inom
socialpsykiatrin som inte
upplever diskriminering

96 %

96 %

97 %

85 %

92 %

Öka

2018

Andel brukare som inte
upplever diskriminering
inom förskolan och
familjedaghem

100 %

97 %

98 %

99 %

99 %

Öka

2018

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

Nämndmål:
Nämndens verksamheter lever upp till de mänskliga rättigheterna och är fria
från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- De personer som kommer i kontakt med nämndens verksamheter behandlas respektfullt
- Chefer och medarbetare har kunskap om mänskliga rättigheter och arbetssätt som främjar
likabehandling och delaktighet
Analys

Flera av förvaltningens medarbetare deltog i det seminarium som stadsledningskontoret
anordnade som en del av lanseringen av Program för ett jämställt Stockholm och Program för
barnets rättigheter för att öka kunskapen om jämställdhets- och barnrättsperspektivet för att
ytterligare kunna förbättra de beslutsunderlag som tas fram.
Förskoleundersökningen visar att en hög andel föräldrar upplever att förskolan ger deras barn
möjlighet att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Självvärderingen som förskolorna genomför kontinuerligt visar hur väl arbetslagen
skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande utifrån det demokratiska uppdraget
och visar även att barnen har inflytande i verksamheten.
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All myndighetsutövning är rättssäker och tillvaratar den enskildes resurser. Insatser ges enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Samtliga medarbetare på Älvsjö servicehus och Älvsjö hemtjänst ingår i reflektionsgrupper
där olika etiska frågor diskuteras utifrån värdeord såsom de boendes trygghet och delaktighet.
Solberga vård- och omsorgsboende arbetar även med reflektionsgrupper inom ramen för
Silviahemcertifieringen.
På Älvsjö gruppbostäder, serviceboende och daglig verksamhet har man ett reflekterande
arbetssätt utifrån sin värdegrund om delaktighet, trygghet och självbestämmande. Detta
arbetssätt används även av utförarna i socialpsykiatri.
Verksamheterna har i det dagliga arbetet diskuterat innebörden av sin värdegrund. Socialtjänstavdelningen har under hösten haft en kick-off där frågor som berör god service och ett
gott bemötande var i fokus.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Fritiden ska arbeta med att stärka ungas organisering och lotsa
ungdomar till idrotts- och kulturaktiviteter med särskilt fokus på
nyanlända.

2018-01-01

2018-12-31

Förskolan ska utveckla sitt arbete mot kränkande behandling.

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Bedömningen grundas att underliggande nämndmål och nämndindikator har uppnåtts.
Förvaltningen har en barnrättssamordnare som har det övergripande ansvaret för implementering av barnrättsperspektivet inom socialtjänsten. Barnrättssamordnaren har deltagit i
utbildningar om barnkonventionen, gjort en nulägesbeskrivning och tittat på hur barnrättsarbetet ska bedrivas framöver.
Barnkonsekvensanalyser görs i flera typer av ärenden.
Förstärkt föräldraskapsprogram

Förvaltningen har genomfört följande kostnadsfria föräldrautbildningar under perioden:
Alla barn i centrum (ABC) – vänder sig till föräldrar till barn i ålder 3-12 år och består av fyra
gruppträffar kring olika tema. På träffarna får deltagarna ta del av varandras erfarenheter samt
forskning. Lärdomar som ska praktiseras mellan träffarna. Fem olika grupper har gått
utbildningen.
Älskade förbannade tonåring – vänder sig till föräldrar med ungdomar 13-17 år. Under fyra
träffar diskuteras olika vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar kan känna igen sig i.
Bygger på gruppdiskussioner under ledning av två handledare och utgår från boken Älskade
förbannade tonåring som föräldrarna läser under kursernas gång. Två grupper har gått
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utbildningen.
Komet – riktar sig till föräldrar med barn mellan 3-11 år. Den består av tio gruppträffar och en
individuell träff. I Kometgruppen får föräldrar lära sig nya sätt att samspela med sitt barn för
en bättre relation med mindre bråk. Förvaltningen har genomfört en omgång av Komet.
Att hantera stress ACT – en kurs om hur stress påverkar oss. Deltagarna får verktyg för att
öka sitt fokus och sin stresstålighet, redskap för att sänkta stressen och träna psykologiska
tekniker för att aktivt främja goda relationer. Två grupper har gått utbildningen.
Skolorna samt förskolorna och socialtjänsten inom förvaltningen samarbetar för att rekrytera
föräldrar. Kurserna marknadsförs även genom annonsering, i tryckt information och i sociala
medier.
Nämndmål:
Nämndens verksamheter lever upp till barnkonventionen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

-Nämndens verksamheter är inkluderande och använder arbetssätt som underlättar
likabehandling
-Nämndens verksamheter har ett synsätt som utgår från barnets perspektiv och därmed sätter
barnet i centrum
Analys

Förvaltningen har under året utsett en barnrättssamordnare som har ett övergripande och
samordnande ansvar för implementeringen av barnrättsperspektivet inom socialtjänsten. Barnrättssamordnare har deltagit i utbildning i barnkonventionen anordnat av Stockholms stad och
Sveriges kommuner och landsting, gjort nulägesbeskrivning samt påbörjat arbete med hur
barnrättsarbetet ska implementeras inom socialtjänstavdelningen. Barnrättssamordnare ingår i
två barnrättsnätverk, ett övergripande inom staden och ett för socialtjänsten. Styrgrupp är
avdelningens ledningsgrupp. En arbetsgrupp har startats med representanter från samtliga
enheter inom avdelningen, med både biträdande enhetschefer och handläggare som deltagare.
Enheten för funktionsnedsatta har under året börjat göra barnkonsekvensanalyser i alla
ärenden som rör insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom. Enheten använder
även ett spel, "Spelet om mig", för att öka barns delaktighet vid uppföljning av LSS-insatser
för barn. Enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad gör barnkonsekvensanalyser vid
ansökan om bistånd till hyresskulder inom ramen för projektet vräkningsförebyggande.
Enheten för barn och familj har särskilt arbetat med att öka delaktigheten för barn och unga.
Enheten för vuxna dokumenterar vilken hänsyn som tas till barnen vid val av insats samt
samverkar med enheten för barn och familj.
Enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad har under året gjort en kartläggning av
alla hushåll som har en pågående kontakt med utredningsgruppen inom enheten. Av 172
hushåll var 23 procent barnfamiljer. Kartläggningen visade även att barnrättsperspektivet
genomsyrar enhetens arbete.
En socialsekreterare deltar i socialförvaltningens projekt om barnperspektiv inom ekonomiskt
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bistånd. Projektet har pågått sedan år 2015. Enheten har en ny implementeringsplan för
arbetet till och med år 2020 och har utvärderat tidigare implementeringsplan.
Kompetensutveckling har under året erbjudits av staden när det gäller barnrättsarbetet med
olika fokus.
Indikator

Andel föräldrar som
upplever att ens barn på
förskolan ges möjligheter
att utvecklas oberoende
av kön, etnisk tillhörighet,
religion eller
funktionsnedsättning

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

94 %

93 %

94 %

93 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

93 %

Period

2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfyllts.
Bedömningen grundas på att alla tre KF-indikatorerna har uppnåtts. Vi gör även bedömningen
att underliggande nämndmål har uppnåtts.
I det nya programmet för stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck betonas att stadens medarbetare som möter våldsutsatta och våldsutövare behöver ha
god kunskap om olika former av våld och våldets konsekvenser. Kompetensutveckling för
medarbetarna har skett under året.
Relationsvåldscentra (RVC) Sydväst invigdes i augusti. Relationsvåldscentrat är ett samarbete
mellan stadsdelsnämnderna Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen. Centrat är
placerat i Skärholmen. Från och med 1 september kommer Älvsjöbor som är utsatta för våld i
nära relation att hänvisas till RVC Sydväst som ska erbjuda stödinsatser samt göra bedömningar och placeringar på skyddat boende.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

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

50

100

100

11

15 %

Tas
fram av
nämnd
en

2018

Andel medarbetare som
har genomgått utbildning

80

86

85

20

50 %

Tas
fram av

2018

Indikator

Box 48
125 21 ÄLSVJÖ
08-508 21 012

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 56 (79)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

om att upptäcka
våldsutsatthet och
konsekvenser av detta
inkl särskilt utsatta
grupper
Antal personer som
utsatts för våld i nära
relation som är kända av
socialtjänsten

KF:s
årsmål

Period

nämnd
en

57 st

12,28
%

87,72
%

52 st

tas fram
av
nämnd
en

2018

Nämndmål:
Vuxna och barn som har utsatts för våld i nära relation eller hedersrelaterat
våld och förtryck, får stöd och skydd utifrån sina behov
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Målvärdet för indikatorerna uppnås
- Aktiviteten är genomförd
Analys

Stadsdelen samarbetar tillsammans med stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen
kring Relationsvåldscentrum Sydväst (RVC) som invigdes under hösten och är placerat i
Skärholmen. Centret vänder sig till både våldsutsatta och våldsutövare när det gäller våld i
nära relationer. Det ansvarar både för myndighetsutövning samt utförande av stödinsatser när
det gäller våld i nära relationer.
RVC arbetar aktivt med barnperspektivet. Barnens situation redogörs i samtliga utredningar
som genomförs av centret. I den utredningsmall som används finns en rubrik som heter
barnkonsekvensanalys. Under denna rubrik redogörs barnets situation i samtliga utredningar.
På så sätt säkerställs att alla barn som placerats på skyddat boende har erbjudits skolgång.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ett relationsvåldscentrum ska starta i samarbete med
stadsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen

2018-01-01

2018-12-31

Myndighetsenheterna kommer att utveckla sina rutiner och
arbetssätt för att identifiera och möta personer som blivit eller är
utsatta för våld i nära relation.

2018-01-01

2018-12-31

Socialtjänsten ska utveckla arbetet med att göra barn delaktiga i
utredningar och beslut.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Uppfylls helt

Box 48
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stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 57 (79)

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Bedömningen grundas på att fyra av sju KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt och två
delvis och en inte alls. För en indikator finns inget värde då frågan inte ställts i den nationella
undersökningen. Vi gör även bedömningen att underliggande nämndmål har uppnåtts.
För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i utredningarna använder biståndshandläggare på enheten för funktionsnedsatta standardiserade bedömnings- och utredningsinstrument
så att fokus är på den enskildes behov och önskemål. Brukaren uttrycker själv sina mål och
delmål för insatsen och dessa är sedan utgångspunkt i beställning av insatsen. Samtliga
brukare informeras om möjlighet att själv välja utförare av insatsen. Fokus är att ge förutsättningar för den enskildes delaktighet, självbestämmande och trygghet.
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)

93 %

96 %

83 %

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

81 %

85 %

86 %

Indikator

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

98 %

88 %

88 %

2018

100 %

90 %

90 %

2018

88 %

88 %

2018

Analys
Enheten för funktionsnedsatta kommer 2019 att följa upp detta resultat i samband med individuppföljning.
Andel nöjda brukare LSS-boende, vuxna och
barn (Stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning)

94 %

Analys
Denna fråga redovisas inte i år då frågan inte ställs i årets nationella undersökning.
Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att de blir väl
bemötta av stadens
personal (stöd och service
till personer med
funktionsnedsättning)

95 %

95 %

94 %

93 %

89 %

89 %

2018

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

74 %

55 %

92 %

93 %

96 %

tas fram
av
nämnd
en

2018

77 %

2018

Analys
Enheten för funktionsnedsatta kommer 2019 att följa upp detta resultat i samband med individuppföljning.
Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att de kan
påverka insatsens
utformning (stöd och
service till personer med
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78 %

74 %
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78 %

78 %
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

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

72 %

71 %

72 %

68 %

71 %

tas fram
av
nämnd
en

2018

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

85 %

83 %

93 %

93 %

91 %

91 %

2018

Indikator

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

funktionsnedsättning)

Analys
Enheten för funktionsnedsatta kommer 2019 att följa upp detta resultat i samband med individuppföljning.

Nämndmål:
Personer med funktionsnedsättning ges genom en helhetssyn förutsättningar
för delaktighet, självbestämmande och trygghet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens
utformning ökar
- Brukares upplevelse av trygghet ökar (LSS-boende)
- Andelen nöjda brukare ökar (LSS-boende)
- Aktiviteterna är genomförda
Analys

Fokus för stadsdelsförvaltningen under året har varit att ge förutsättningar för den enskildes
delaktighet, självbestämmande och trygghet.
Biståndsbedömning

Standardiserade bedömnings- och utredningsinstrument används av biståndshandläggarna för
att säkerställa likvärdiga och rättsäkra utredningar där fokus är på den enskildes behov och
önskemål. Biståndshandläggarna har haft juridisk handledning för att få ett fördjupat stöd i
svåra ärenden där rättsläget har varit svårtolkat. De har även deltagit i en utbildning om nya
Förvaltningslagen.
Barnrättsperspektivet lyfts särskilt fram i ärenden som rör barn. Enheten för funktionsnedsatta
har deltagit i den barnrättskonferens som staden anordnat för att öka barns delaktighet i beslut
som rör deras liv. Biståndshandläggare och enhetschef har även deltagit i en workshop med
goda exempel för att göra barn mer delaktiga i utredning och uppföljning av insatser. De
använder ett spel, ”Spelet om mig”, som öppnar upp för dialog med barn vid uppföljning av
LSS-insatser för barn.
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Enheten har arbetat systematiskt med att följa upp kostnader för turbundna resor och har
genom dialog med utförare sänkt antalet bomkörningar och för sent avbokade resor vilket har
sänkt kostnaderna.
Stadens program för stöd till anhöriga åren 2017- 2020 ligger till grund för förvaltningens
arbete med anhörigstöd.
Enheten för funktionsnedsatta deltar tillsammans med andra aktörer inom stadsdelen i
projektet Modellstadsdel för jämställdhetsintegrering. Syftet med projektet är att sprida
kunskap, erfarenheter och goda exempel med fokus på praktisk jämställdhetsintegrering.
Enheten har även deltagit i de utbildningar som staden erbjuder som avser jämställdhet.
Älvsjö gruppbostäder, serviceboende och daglig verksamhet

Verksamheten har arbetat med att öka brukarnas inflytande och delaktighet och möjlighet att
påverka insatserna utformning samt att de ska känna sig trygga med de insatser som ges.
Genom att arbeta med regelbundna uppföljningar har det bidragit till att brukarna upplever
verksamheten som trygg och säker.
Gemensamma utrymmen planeras utifrån brukarnas önskemål, behov och självbestämmande
på boendena. Även aktiviteter ska planeras dels utifrån varje enskilds önskemål och behov
men även gemensamma aktiviteter planeras tillsammans.
För att stärka brukarens förmåga till kommunikation och inflytande har verksamheten använt
individuellt anpassat bildstöd samt tekniska och begåvningsstödjande hjälpmedel. Några medarbetare har gått utbildning i kommunikation och bildstöd.
En tvådagarsutbildning i lågaffektivt bemötande för att hantera hot och våld har arrangerats
för flera verksamheter inom förvaltningen.
Personligt stöd

Brukaren eller brukarens god man/anhörig deltar i rekrytering av person så långt det är möjligt. I ett tidigt skede involveras brukaren för att enas om hur rekrytering ska göras, vilken
kompetens som krävs och hur annonsen ska utformas. Under året har man diskuterat
bemötande och rutiner på arbetsplatsträffar.
Förvaltningen har tillsammans med Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen genomfört en
översyn för att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en samlad organisation av
assistansverksamheten. Översynen avser personliga assistenter, avlösare, ledsagare och
kontaktpersoner. Efter avslutad översyn konstateras att förutsättningarna i dagsläget inte kan
ses leda till ökad effektivitet eller förbättrad kvalitet i tillräcklig omfattning.
Verksamhetsuppföljning

Under året har verksamhetsuppföljningar genomförts utifrån stadens uppföljningsmodell för
verksamheter inom funktionshinderområdet oavsett regiform. Avdelningen har följt upp fem
verksamheter, varav två drivs i egenregi. Årets uppföljningar visar att flertalet verksamheter
har utvecklingsmöjligheter även då många av dem har utvecklat sina metoder och arbetssätt
från tidigare år.
Under hösten 2018 genomfördes den årliga uppföljningen av enheten för funktionsnedsatta
(beställarenheten). Uppföljningen visar att enheten kontinuerligt arbetat med att förbättra och
utveckla verksamheten. Vid uppföljningstillfället framkom det att ett fåtal utvecklingsomBox 48
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råden finns kvar från föregående års uppföljning.
Socialtjänstavdelningen har under hösten bjudit in anhöriga till att delta i en fokusgrupp vid
två tillfällen, för att undersöka anhörigas upplevelse av god kvalitet inom anhörigstöd.
Fokusgruppen blev dock inställd vid båda tillfällena på grund av för få deltagare. För de
anhöriga som anmält intresse att delta i fokusgrupp har enskilda samtal erbjudits. En anhörig
tackade ja till detta. Utöver förvaltningens uppföljning av anhörigstöd har äldreförvaltningen
och socialförvaltningen gjort en kartläggning av anhörigstödet i Stockholms stad med hjälp av
företaget Ramböll Management Consulting. Syftet med kartläggningen var att kartlägga
anhörigkonsulenternas uppdrag och organisation som ett led i socialnämndens och äldrenämndens fortsatta arbete med implementeringen av Stockholms stads program för stöd till
anhöriga tillsammans med stadsdelsnämnderna. Älvsjö har under året köpt in anhörigstöd i
form av anhörigkonsulent från Hägersten-Liljeholmen. Enligt den kartläggning som gjorts och
enligt förvaltningens resultat av årets uppföljning av anhörigstöd, försvåras arbetet med
anhörigstödet i Älvsjö av att anhörigkonsulenterna har en organisatorisk och geografisk
placering i Hägersten-Liljeholmen. Därav kommer förvaltningen under 2019 fortsätta arbeta
för att utveckla och förbättra arbetet med anhörigstöd.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Det reviderade programmet för stöd till anhöriga ska
implementeras

2017-01-01

2018-12-31

En tillgänglighetsvandring ska genomföras för att identifiera enkelt
avhjälpta hinder

2018-01-01

2018-12-31

Enheten kommer att göra barnkonsekvensanalyser i samtliga
beslut som rör insatsen bostad med särskild service för barn och
ungdom enligt § 9.8 LSS

2018-01-01

2018-12-31

Inom egenregin ska arbetet med de individuella
genomförandeplanerna fortsätta utvecklas i syfte att öka brukarnas
möjlighet att påverka planering av insatserna

2016-01-01

2018-12-31

Inom egenregin ska rutiner för hantering av synpunkter och
klagomål utvecklas och implementeras

2017-01-01

2018-12-31

Kompetensutveckling sker genom aktivt deltagande i DigITprojektets utbildningar

2018-01-01

2018-12-31

Nämnden ska bjuda in brukare från verksamhetsområdet Äldre och
funktionsnedsatta till fokusgrupper för att öka deras möjlighet till
inflytande

2017-01-01

2018-12-31

Nämnden ska samråda med pensionärsrådet och rådet för
funktionshinderfrågor i samband med remisser och motioner

2017-01-01

2018-12-31

Nämnden ska utöka kunskapen om kommunikativ tillgänglighet

2017-01-01

2018-12-31

Stadsdelsförvaltningen ska rådgöra med rådet för
funktionshinderfrågor inför svar på remisser om bostadsbyggnation

2017-01-01

2018-12-31

Verksamheter som ger vård- och omsorgsinsatser nattetid ska
utveckla rutiner och arbetssätt för att kontinuerligt kunna följa upp
och möta verksamhetens totala aktuella insats- och resursbehov
nattetid.

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
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Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfyllts.
Bedömningen grundas på att en av KF-indikatorerna uppnåtts helt och en delvis. Vi gör även
bedömningen att underliggande nämndmål har uppnås.
Andelen Älvsjöbor som har förtroende för stadsdelsförvaltningen har ökat från 37 till 42
procent sedan förra året. Största förändringen är förtroendet bland kvinnorna som har ökat
från 31 till 45 procent medan förtroendet bland männen minskat från 42 till 40 procent.
Förtroendet för äldreomsorgen har ökat med sju procentenheter. För fritids- och kulturverksamheten har förtroendet ökat med sex procentenheter och för den kommunala förskolan med
en procentenhet. Den enda negativa förändringen gäller socialtjänsten där förtroendet gått ner
med åtta procentenheter.
När det gäller andelen Älvsjöbor som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö så
har andelen ökat med en procentenhet sedan förra året. Sämst är kunskapen om hur man
påverkar beslut som rör torgen men i förhållande till föregående år är skillnaden liten.
Under en kväll inför valet hade Älvsjöborna möjlighet att träffa nämndens politiker på medborgarkontoret för att ställa frågor och lämna synpunkter. Stadsdelsnämndens möten har vi tre
tillfällen under året hållits på andra platser än medborgarkontoret, nämligen på Ungdomens
hus, Älvsjö servicehus och Långbrodalsskolan.
Medborgarkontoret användes under augusti och september för förtidsröstning i samarbete
med valnämnden och Älvsjö bibliotek.
Indikator

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

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

42,3 %

40 %

45 %

27 %

26,33
%

26,67
%

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

37 %

38 %

42

2018

26 %

27 %

25

2018

Analys
Totalt svarade 825 personer.
Andel stockholmare som
vet hur de kan påverka
beslut som rör deras
närmiljö
Analys
Totalt svarade 680 personer.
Måluppfyllelsen är 98,77 procent.

Nämndmål:
Invånarna är delaktiga och har möjlighet att påverka
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- Invånarna har förtroende för stadsdelsförvaltningen
- Informationen i stadsdelsområdet är tillgänglig
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Analys

Förvaltningen har under året besvarat sju medborgarförslag som handlar om parker och utemiljön. Ett av dem kom från två pojkar som önskade bygga ut skateparken Solbrännan med
fler skateramper. I samband med att det ärendet anmäldes blev media intresserade och
intervjuade pojkarna. Då nämnden fattade beslut om förslaget var SVT på plats och filmade.
Det blev sedan ett inslag i programmet Lilla Aktuellt om hur barn kan vara med och påverka
samhället. En del av förslaget genomfördes under sommaren, en komplettering av skateparken
med en "flat box" som byggdes tillsammans med några av skateparkens unga åkare.
För att locka fler Älvsjöbor att besöka nämndens sammanträden har dessa vid tre tillfällen
under året hållits i alternativa lokaler. Nämndsammanträdet i mars hölls på ungdomens hus.
Det inleddes med information om hur ungdomsgården och skolorna i Älvsjö arbetar med att
stoppa och förebygga mäns och pojkars våld genom metoden MVP – mentorer i våldsprevention.
Nämndsammanträdet i augusti hölls på Älvsjö servicehus. Temat för kvällen var verksamheten på Långbrobergs aktivitetscenter för äldre.
Oktober månads nämndsammanträde ägde rum i Långbrodalsskolans nya skolbyggnad som
utsetts till Årets Stockholmsbyggnad 2018.
I juni genomfördes en medborgardialog om upprustning av parken Bergstorpskärret vid Långbrodalsvägen. En större plantering för regnvatten behövs för att minska problemen med översvämningar. I samband med det planerar förvaltningen även för upprustning av andra delar av
parken. Ett 70-tal förslag kom in från medborgare. De handlade bland annat om fler lekredskap för de lite äldre barnen, en tystare och mer utbyggd skateanläggning, konstgräs, utegym
och fler sittplatser.
För att göra nämndens handlingar mer tillgängliga har en utbildning i att skriva vårdat, enkelt
och begripligt genomförts för förvaltningens handläggare.
Förvaltningens Facebooksida har ca 700 följare som används som en av flera informationskanaler till Älvsjöborna. Intresset för stadsodling och en efterlysning av kontaktpersoner till
personer med funktionsnedsättning har varit stort. Förvaltningen har bett om synpunkter på
kollektivtrafiken i samband med Landstingets remiss om "Förändringar i kollektivtrafiken"
och några invånare hörde av sig. Inläggen från Älvsjöborna har handlat om snöröjning och
sandsopning, parkskötsel och trygghet.
Enheten för fritid har arbetat med att genomföra en medborgarbudget med inriktning mot
flickors delaktighet och inflytande som stadsdelsnämndens beslutade om i maj. Den utsedda
arbetsgruppen på Ungdomens hus besökte under september/oktober månad bland annat Johan
Skytteskolan och Sjöängsskolan för att sprida informationen om och syftet med medborgarbudgeten till målgruppen. Arbetet har resulterat i en enkät som genomförs vecka 3, 2019 och
de aktiviteter som ungdomarna röstar fram ska genomföras i januari/februari 2019. Temat blir
Stärka för styrka.
Förvaltningen arbetar med olika typer av råd, till exempel brukarråd och matråd inom verksamheter för äldre och funktionsnedsatta. Inom äldreomsorgen har en fokusgrupp med
anhöriga ägt rum i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten inom anhörigstöd. Under hösten
bjöd förvaltningen vid två tillfällen in anhöriga inom funktionshinderområdet till att delta i
fokusgrupp.
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Tillsammans med representanter från pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor har
förvaltningen genomfört en tillgänglighetsvandring i Långbroberg, med fokus på tillgängligheten kring aktivitetscentret. Inbjudna var även Trafikkontoret och Micasa fastigheter, som
dock inte kunde delta. Tillgänglighetsvandringen visade bland annat på brister i skyltning och
information om verksamheterna i området samt brist på parkeringsplatser med handikapptillstånd. Det framkom även flera synpunkter från seniorboendets hyresgäster. Alla berörda
parter har fått ta del av synpunkterna och förvaltningen har bett om återkoppling.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska arbeta för att införa medborgarbudget inom
något av nämndens områden med inriktning på flickors delaktighet
och inflytande.

2018-01-01

2019-02-28

Förvaltningen ska verka för att fler föreningslokaler tillgängliggörs i
stadsdelen

2018-01-01

2018-12-31

Minst tre av nämndens sammanträden ska ske på platser knutna
till aktuella teman

2018-01-01

2018-12-31

Nämnden ska bjuda in brukare från verksamhetsområdet Äldre och
funktionsnedsatta till fokusgrupper för att öka deras möjlighet till
inflytande

2017-01-01

2018-12-31

Nämnden ska fortsätta utveckla stadsdelsnämndens
kommunikationskanaler, som exempelvis sociala medier

2017-01-01

2018-12-31

Nämnden ska samråda med pensionärsrådet och rådet för
funktionshinderfrågor i samband med remisser och motioner

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Bedömningen grundas på att KF-indikatorerna har uppnåtts. Vi gör även bedömningen att
underliggande nämndmål har uppnåtts.
En stor del av förvaltningens inköp har gått genom centralt och gemensamt upphandlade
ramavtal där krav ställts för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad. Stadens
program för upphandling och inköp följs. Andelen elektroniska inköp har ökat och ligger nu
väl över målet.
En entreprenadupphandling av restaurangen i Älvsjö servicehus har annonserats i december.
Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Indikator

Periodens
utfall

Andel elektroniska inköp

72 %

59 %

60 %

Tas
fram av
nämnd
en

VB
2018

Andel upphandlade avtal
där en plan för
systematisk uppföljning

100 %

100 %

85 %

85%

2018
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Progno
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Årsmål

KF:s
årsmål

Period

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 64 (79)

Periodens
utfall

Indikator

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

har tagits fram

Nämndmål:
Offentlig upphandling utvecklar Älvsjö i hållbar riktning
Uppfylls helt
Förväntat resultat

- tydliga krav i förfrågningsunderlag och avtal
- systematiska avtalsuppföljningar
- ökad andel elektroniska inköp
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbeta aktivt för att öka andelen elektroniska inköp

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen kommer tillsammans med andra
stadsdelsförvaltningar och med stöd av serviceförvaltningen
genomföra en upphandling av nytt avtal vad gäller drift- och
underhåll av parker

2018-01-01

2018-12-31

Genomföra systematiska avtalsuppföljningar

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Uppföljning av ekonomi
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget
Förvaltningen redovisar ett överskott med 5,8 mnkr mot budget före resultatöverföring och
efter resultatdispositioner visar ett överskott med 1,6 mnkr. Resultatenheterna hade vid årets
början en ingående fond med 15,6 mnkr. Skillnaden mellan den ingående och utgående
resultatfonden är en ökad fond med 4,2 mnkr. Förvaltningen överför en resultatfond med 19,8
mnkr till 2019.
Avvikelse
efter
resultatdisp
2018

Avvikelse
efter
resultatdisp.
bokslut
2017

0,0

0,0

0,0

69,8

-9,6

-9,6

2,0

34,6

41,6

-7,0

-7,0

-0,1

varav vuxna

9,2

12,0

-2,8

-2,8

-0,6

varav socialpsykiatri

15,6

15,0

0,6

0,6

2,7

Flyktingmottagande

0,2

-9,0

9,2

9,2

2,3

Stadsmiljöverksamhet

6,8

8,6

-1,8

-1,8

-0,5

Justerad
budget
2018

Utfall
netto
2018

Avvikelse
mot
budget

Nämnd- och
förvaltningsadministration

29,6

29,6

Individ- och
familjeomsorg

60,2

varav barn o ungdom

Verksamhetsområde,
mnkr
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Resultat
överfört
från 2017

Resultat
till 2019

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 65 (79)

Avvikelse
efter
resultatdisp
2018

Avvikelse
efter
resultatdisp.
bokslut
2017

0,0

0,0

0,2

0,3

0,0

0,0

0,1

162,3

161,7

0,6

-2,9

-4,4

210,0

195,8

14,2

14,2

13,4

Stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning

146,2

151,7

-5,5

4,7

5,3

-6,1

4,4

Barn, kultur och fritid

10,5

10,1

0,4

0,7

0,7

0,4

-0,2

Arbetsmarknadsåtgärder

3,9

1,7

2,2

2,2

1,7

Ekonomiskt bistånd

21,1

25,2

-4,1

-4,1

1,4

varav handläggare

5,6

7,6

-2,0

-2,0

-0,4

Övrig verksamhet

1,5

1,3

0,2

0,2

0

Summa

655,4

649,6

5,8

1,6

20,2

Verksamhetsområde,
mnkr

Justerad
budget
2018

Utfall
netto
2018

Avvikelse
mot
budget

avskrivningar

2,8

2,8

internräntor

0,3

Förskoleverksamhet
Äldreomsorg

Resultat
överfört
från 2017

10,3

15,6

Resultat
till 2019

13,8

19,8

Tabellen innehåller avrundningsdifferenser.
Stadsdelsnämnden har fördelat medel till verksamheterna i enlighet med kommunfullmäktiges
prioriteringar, utan några omfördelningar. Ett avdrag har gjorts från samtliga verksamheter för
att finansiera den gemensamma administrationen och en förvaltningsgemensam buffert med
1,5 mnkr under övrig verksamhet.
Budget för 2018 var vid årets början netto 631,2 mnkr. Under året har budgeten nettojusterats
med sammanlagt 24,2 mnkr, varav prestationsjusteringar om 20,7 mnkr. Den slutliga nettobudgetramen för året är 655,4 mnkr. Utöver det har förvaltningen beviljade omslutningsförändringar enligt nedan om 143,5 mnkr.
Verksamhet

mnkr

Nämnd- och
förvaltningsadministration

1,7

Individ- och familjeomsorg

27,5

Arbetsmarknadsåtgärder

0,7

Ekonomiskt bistånd

1,8

Socialpsykiatri

3,3

Förskoleverksamhet

5,4

Äldreomsorg

77,0

Omsorg för funktionshindrade

24,8

Kultur- och
föreningsverksamhet

1,3

Summa

143,5

Nämnd och förvaltningsadministration
Nämnd- och
förvaltningsadministration,
mnkr
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Utfall 2018

Prognos T2

Prognos T1

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 66 (79)

Nämnd- och
förvaltningsadministration,
mnkr
Avvikelse jämfört med
budget

Utfall 2018

Prognos T2

Prognos T1

0

0

0

Nämnd och förvaltningsadministration redovisar ingen avvikelse mot budget.
Individ- och familjeomsorg
Individ- och
familjeomsorg, mnkr

Utfall 2018

Prognos T2

Prognos T1

central

-0,3

0

0

Barn och ungdom

-7,0

-2,3

-1,6

Vuxna

-2,8

-1,3

-0,5

Socialpsykiatri

0,5

0,1

0,1

Flyktingmottagande

9,2

0

-1

Total avvikelse mot budget

-0,4

-3,5

-3,0

Individ- och familjeomsorgen inklusive socialpsykiatri och flyktingmottagning redovisar ett
sammantaget underskott på 0,4 mnkr.
Barn- och ungdom visar ett underskott med 7,0 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen
av ökade personalkostnader samt förlängda placeringstider. Flera anställda har slutat och
under nyrekryteringstiden har konsulttjänster behövt köpas in.
Enheten för vuxna visar ett underskott med 2,8 mnkr som beror på både ökade personalkostnader samt nya dyra hem för placeringar för vård av vuxna missbrukare.
Socialpsykiatrin redovisar ett överskott mot budget med 0,5 mnkr.
Inom flyktingmottagande är skillnaden mellan tidigare prognoser och utfallet stor och avser
främst svårprognostiserade intäkter för både återsökta och beviljade intäkter från Migrationsverket. Kostnaderna har successivt minskat under året, med anledning av ett minskande antal
ensamkommande barn och unga.
Stadsmiljö
Stadsmiljöverksamhet,
mnkr

Utfall 2018

Prognos T2

Prognos T1

Stadsmiljö

-1,8

0

0

Avskrivningar och
internränta

0

0

0

Stadsmiljö totalt

-1,8

0

0

Stadsmiljö redovisar ett underskott med 1,8 mnkr jämfört med budget. Detta förklaras med
bland annat dyra beställningsåtgärder i Älvsjöskogen. Utfallet för avskrivningar och ränta är
nivå med budget.
Nämnden har under året erhållit budgetjustering med 1,3 mnkr för Älvsjöskogens naturreservat och 0,2 mnkr för arbete med säsongrelaterad utsmyckning samt 0,9 mnkr för minskade
kapitalkostnader.

Box 48
125 21 ÄLSVJÖ
08-508 21 012

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 67 (79)

Förskola
Förskoleverksamhet,
mnkr

Utfall 2018 före
res.disp

Utfall 2018 efter
res.disp

Prognos T2 efter
res.disp

Prognos T1 efter
res.disp

Avvikelse jämfört med
budget

0,6

-3,0

-1,2

0,1

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott med 0,6 mnkr före resultatdispositioner. Efter
resultatdispositioner redovisas ett underskott med 3,0 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen
på att antalet barn har ökat under året. Försämringen i jämförelse med tidigare prognoser
beror huvudsakligen på två omfattande ombyggnationer i två förskolor samt flera gårdsarbeten som genomfördes under senare höst och vinter. Enheternas resultat redovisas vidare
under rubriken Resultatenheter.
Äldreomsorg
Äldreomsorg, mnkr

Utfall 2018

Prognos T2

Prognos T1

Avvikelse jämfört med
budget

14,2

14,8

6,0

Äldreomsorgen redovisar ett överskott med 14,2 mnkr jämfört med budget.
Äldreomsorgen centralt visar ett överskott med 1,2 mnkr, vilket huvudsakligen beror på
senare tillsatta tjänster i den nya organisationen.
Beställaren visar ett överskott mot budget med 14,2 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen
på lägre kostnader än budgeterat för vård- och omsorgsboende och hemtjänst i servicehus.
Antalet insatser i vård- och omsorgsboenden i snitt för 2018 (133) är lägre än snittet för
samma period 2017 (141). Månadsinsatser på servicehus har minskat 2018 (63) jämfört med
2017 (71).
Utförararen redovisar ett underskott jämfört med budget med 1,2 mnkr. Älvsjö hemtjänst
redovisar ett underskott. Hemtjänsten fortsätter arbetet att få budget i balans. Älvsjö
servicehus och Solberga vård- och omsorgsboende redovisar ett litet överskott mot budget.
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Tjänsteutlåtande
Sid 68 (79)

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning,
mnkr
Avvikelse jämfört med
budget

Utfall 2018 före
res.disp

Utfall 2018 efter
res.disp

Prognos T2 efter
res.disp

Prognos T1 efter
res.disp

-5,5

-6,1

-2,1

0,4

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar totalt
ett underskott med 5,5 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett
underskott med 6,1 mnkr.
Ett underskott finns inom verksamhetens beställare samt centralt vilket huvudsakligen beror
på kostnader för turbundna resor som blev högre än förväntat. Vidare har kostnaderna ökat för
personlig assistans LSS på grund av Försäkringskassans striktare bedömningar. De personer
som tidigare fått assistansbidrag men nu får avslag från Försäkringskassan blir staden
kostnadsansvarig för. Barn och ungdomsboende visar ett underskott till följd av minskat
anslag för särskild redovisning. Enheten har även haft höga kostnader för inhyrd personal
under rekryteringstiden då flera anställda har slutat.
Utförare inom LSS redovisar ett överskott med 0,6 mnkr, vilket främst beror på lägre
personalkostnader än förväntat samt att medel som varit avsatta till utbildningar inte fullt ut
använts under året. Enhetens resultat redovisas vidare under rubriken Resultatenheter.
Enheten för personligt stöd visar underskott mot budget med 0,7 mnkr, vilket främst beror på
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Tjänsteutlåtande
Sid 69 (79)

att antalet assistanstimmar och därmed intäkterna har minskat och att kostnaderna inte hunnit
anpassas till minskad volym. Underskottet har däremot minskat under året vilket beror på
minskade personalkostnader.
Barn, kultur och fritid
Barn, kultur och
fritid, mnkr

Utfall 2018 före
res.disp

Utfall 2018 efter
res.disp

Prognos T2 efter
res.disp

Prognos T1 efter
res.disp

Avvikelse jämfört med
budget

0,4

0,4

0

0

I barn, kultur- och fritidsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom
(avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och
föreningsbidrag (avdelningen för HR och extern service). Barn, kultur och fritid visar ett
överskott med 0,4 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på att kostnaderna för fältassistenter är lägre än budgeterat p.g.a. senare tillsatta tjänster.
Resultatet för enheten för fritid redovisas under rubriken Resultatenheter.
Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetsmarknadsåtgärder,
mnkr
Avvikelse jämfört med
budget

Utfall 2018

Prognos T2

Prognos T1

2,2

1,4

0

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott med 2,2 mnkr vilket främst beror på lägre
kostnader för visstidsanställda, feriearbetare samt insatser för offentligt skyddat arbete. Antal
individer för alla kategorier var mycket lägre än budgeterade.
Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd, mnkr

Utfall 2018

Prognos T2

Prognos T1

Avvikelse jämfört med
budget

-4,1

-3,3

0

Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott med 4,1 mnkr för 2018. Antalet hushåll i behov
av ekonomiskt bistånd har fortsatt att öka under året och var i snitt 181 under 2018, jämfört
med ett snitt på 156 under 2017. Ökningen beror på att stadsdelen växer och att staden har
tagit fram många boende till nyanlända i Älvsjö. Den nya gymnasielagen som trädde i kraft 1
juli har också belastat budgeten. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökade särskilt
mycket under oktober och november vilket förklarar försämringen i jämförelse med tertialrapport 2.
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Tjänsteutlåtande
Sid 71 (79)

Kostnads- och intäktsutvecklingen
Kostn
bokslut
2017

Kostn
bokslut
2018

Kostnader
Förändring

Intäkter
bokslut
2017

Intäkter
bokslut
2018

Intäkter
Förändring

Nettoförändring

Nämnd och
förvaltningsadmin.

27,0

31,6

4,6

1,4

1,9

0,5

5,1

Individ- och
familjeomsorg

60,0

74,4

14,4

4,5

4,6

0,1

14,5

varav socialpsykiatri

15,8

18,8

3,0

3,6

3,7

0,1

3,1

Flyktingmottagande

45,7

28,1

-17,6

48,0

37,1

-10,9

-28,5

Stadsmiljö

8,2

8,7

0,5

0,1

0,1

0,0

0,5

Avskrivningar

2,5

2,8

0,3

0,0

0,3

Internräntor

0,2

0,3

0,1

0,0

0,1

Förskola

168,2

180,7

12,5

16,4

19,0

2,6

15,1

Äldreomsorg

272,1

284,0

11,9

85,9

88,3

2,4

14,3

Stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning

159,7

176,9

17,2

25,8

25,2

-0,6

16,6

Barn, kultur och fritid

10,8

11,4

0,6

0,9

1,3

0,4

1,0

Arbetsmarknadsåtgärder

2,2

2,7

0,5

1,1

1,0

-0,1

0,4

Ekonomiskt bistånd

22,1

27,0

4,9

3,7

1,8

-1,9

3,0

varav handläggning

6,0

8,1

2,1

0,0

0,5

0,5

2,6

Övrig verksamhet

0,0

1,3

1,3

0,0

0,0

0,0

1,3

Summa

778,8

829,9

51,1

187,8

180,3

-7,5

58,6

Verksamhetsområde

Nämnd och administration

Kostnaderna för nämnd och förvaltningsadministration ökades under 2018 mestadels på grund
av ökade personalkostnader. Personalkostnaderna har ökat med 3,5 mnkr. Ökningen beror
främst på tillsättningar av vakanta tjänster samt att lönekostnader för fackliga företrädare
bokförts inom verksamhetsområdet under 2018. Intäktsökningen beror huvudsakligen på
anslag för krisberedskap.
Individ- och familjeomsorg samt flyktingmottagande

Kostnaderna för barn och unga har ökat med 8,2 mnkr 2018 jämfört med 2017, vilket beror
huvudsakligen på placeringskostnader. Konstant ökat inflöde har lett till fler placeringar av
barn och ungdomar, vilket är en effekt av att Älvsjö som stadsdel växer.
Kostnaderna för vuxna har ökat med 3,0 mnkr jämfört med 2017, vilket beror främst på köp
av verksamhet från annan förvaltning. Kostnaderna har även ökat för en nyinrättad tjänst och
nyrekrytering av chef, vilket har orsakat extra kostnader under rekryteringstiden.
Både kostnaderna och intäkterna för flyktingmottagande har minskats under 2018, vilket
huvudsakligen beror på färre flyktingar. Under året har även kostnaderna per placering
sjunkit.
Kostnaderna för socialpsykiatri har ökat vilket beror främst på ökade personalkostnader samt
dyra placeringar för HVB.
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Tjänsteutlåtande
Sid 72 (79)

Stadsmiljö

Personalkostnaderna har minskat med -0,4 mnkr mestadels på grund av en organisatorisk
förändring mellan stadsmiljö och administration.
Kostnaderna för stadsmiljö har ökat något under 2018 jämfört med 2017. Största ökning beror
på ett ökat parkunderhåll och Älvsjöskogen.
Förskola

Kostnaderna för förskoleverksamhet har ökat med 12,5 mnkr 2018 jämfört med 2017.
Personalkostnaderna har ökat med 8,5 mnkr vilket till stor del beror på volymökningar.
Antalet barn har ökat från 1 160 barn under 2017 till 1 207 barn under 2018 vilket kräver mer
resurser i form av personal. Andra orsaker till ökningen är förskollärarlönelyftet, årets
lönerevision samt utökad personal i samband med arbetsmarknadssatsningar genom
Arbetsförmedlingen. Andra kostnadsökningar beror på omfattande ombyggnationer i två
förskolor, flera gårdsarbeten, en omfattande vattenskada inom en förskola samt ett större
inköp av läsplattor till förskolorna i samband med införandet av den nya skolplattformen.
Volymökningen medför även en ökad kostnad för mat och förbrukningsartiklar.
Intäkterna har ökat med 2,6 mnkr, vilket huvudsakligen beror på ökade barnomsorgsavgifter
då barnantalet har ökat under 2018 samt intäkter för arbetsmarknadssatsningar från Arbetsförmedlingen. Ökningen beror även på en försäkringsersättning för en vattenskada i en
förskola som skedde under året.
Äldreomsorg

Kostnaderna för äldreomsorg har ökat med 11,9 mnkr jämfört med 2017. Personalkostnaderna
har ökat med 8,6 mnkr främst på grund av fler anställda inom hemtjänsten i egen regi,
införande av en ny avdelning för egen regi samt öppnande av Aktivitetscenter inom Älvsjö
servicehus. Kostnader för inhyrd personal har ökat med 1,4 mnkr, vilket huvudsakligen beror
på svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Kostnader för lokaldrift har ökat
med 0,6 mnkr, IT-kostnader med 0,4 mnkr medan kostnaderna för köp av verksamhet har ökat
med 0,8 mnkr.
Intäkterna har ökat 2,4 mnkr jämfört med 2017 vilket främst beror på ökade försäljningsintäkter för vård- och omsorgsplatser från andra stadsdelar och kommuner.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kostnader för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har ökat med 17,2 mnkr
2018 jämfört med år 2017. Personalkostnaderna har ökat med 5,0 mnkr vilket till stor del
beror på årets lönerevision samt volymökningar till följd av Glasfibergatans serviceboende
som öppnade sent på året 2017. Kostnaderna har även ökat för inhyrd personal då flera
anställda har slutat och personal har behövts under rekryteringstiden. Andra kostnadsökningar
beror huvudsakligen på volymökningar inom de prestationsbaserade verksamheterna samt
lokaler på grund av Glasfibergatans serviceboende som vi nu ser årskostnaden för.
Intäkterna har minskat med 0,6 mnkr jämfört med 2017 vilket huvudsakligen beror på att
försäljning av platser för serviceboende till andra stadsdelar har minskat.
Barn, kultur och fritid

Kostnaderna för verksamhetsområde Barn, kultur och fritid har ökat med 0,6 mnkr jämfört
med 2017. Personalkostnader har ökat marginellt med 0,2 mnkr. Kostnader för köp av verkBox 48
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samhet har ökat med 0,4 mnkr jämfört med föregående år vilket främst beror på fler köpta
sommarkollo platser.
Intäkterna har ökat med 0,4 mnkr jämfört med 2017 främst på grund av ökat antal barn som
deltog i sommarkollo samt extra medel för övriga lovaktiviteter.
Arbetsmarknad

Kostnaderna har öka med 0,5 mnkr och intäkterna har minskat med 0,1 mnkr i jämförelse med
2017. Personalkostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 0,4 mnkr under 2018.
Ökningen beror på tillsättningen av en vakant tjänst på halvtid under året. Minskningen av
intäkterna beror på ett minskat antal OSA och visstidsanställda.
Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna har ökat med 4,9 mnkr och intäkterna har minskat med 1,9 mnkr jämfört med
2017. Kostnadsökningen beror huvudsakligen på en ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd då
antalet hushåll i behov av ekonomiskt bestånd har ökat. Personalkostnaderna har ökat med 1,0
mnkr vilket till stor del beror på ökade kostnader för inhyrd personal under sjukskrivningsperioder. Intäkterna inom ekonomiskt bistånd har däremot minskats något under 2018, vilket
beror på att det är oklart hur gruppen nyanlända kommer att påverka återsökt bidrag från
Migrationsverket. Bidraget grundar sig på antal mottagna flyktingar som är inskrivna i stadsdelen.

Resultatenheter
Tkr

Överfört från 2017

Resultat 2018

Totalt att överföra till 2019

Resultatenhet 1: Akleja,
Våga vilja, Långsjö,
Rödkulla

1628

527

2155

Resultatenhet 2: Lillskogen,
Matrisen, Älvskogen,
Solkatten

2262

686

2948

Resultatenhet 3: Baltazar,
Snöripan, Muminstugan

1793

127

1920

Resultatenhet 4:
Skogsgläntan, Trollsländan,
Eken, Öppna förskolan

1481

1315

2796

Resultatenhet 5:
Citrusgården, Prästängen,
Solängen

764

934

1698

Resultatenhet 6:
Sjöstjärnan, Sylvester,
Äppelängen

2341

-19

2322

Delsumma förskola

10269

3570

13839

Utförare inom LSS-området
(5 gruppbostäder, 1
servicebostad, 1 daglig
verksamhet)

4696

596

5292

Enheten för fritid avvecklas
181231

663

Summa resultatenheter

15628
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Nämndens resultatenheter ska föra över ett sammantaget överskott om 4,2 mnkr från årets
resultat. Totalt beräknas 19,8 mnkr i ackumulerat överskott att föras över till 2019.
Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott, till följande år.
Överföringen får som mest motsvara 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Resultatfondens ackumulerade överförda överskott får maximalt motsvara 10 procent av bruttobudgeten. En förutsättning är att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden. Överskott får
ackumuleras och föras över under flera år. Underskott ska täckas senast under nästkommande
år, annars ska nämnden upplösa resultatenheten i samband med bokslutet.
Förskola

Nämnden har sex resultatenheter inom förskoleverksamheten. Ett överskott med 10,3 mnkr
fördes över från 2017. För förskolans resultatenheter är resultatet för 2018 ett sammantaget
överskott på 3,6 mnkr. Årets överskott beror främst på högre intäkter till följd av höjd förskolepeng. Förskolepengen för 2018 har justerats från 80 procent till 82 procent av förskoleschablonen. Förskolorna har under året erhållit full kompensation för kostnader för barn i
behov av särskilt stöd. Totalt beräknas 13,8 mnkr i överskott att föras över till 2019.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Utförare inom LSS-området förde över 4,7 mnkr i överskott från 2017. Enheten redovisar ett
överskott på 0,6 mnkr för 2018, vilket främst beror på lägre personalkostnader. Totalt beräknas 5,3 mnkr i överskott att föras över till 2019.
Barn, kultur och fritid

Enheten för fritid förde över 0,7 mnkr i överskott från 2017. Enheten kommer upphöra som
resultatenhet 31 december 2018. Totalt beräknas 0,7 mnkr i överskott att föras över till 2019
till nämndens förfogande.

Investeringar
Investeringar, mnkr

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse

Prognos T2

Lekparken Apelsinen

5,0

3,4

1,6

5,0

Örby slotts plaskdamm

0,5

0,2

0,3

0,5

Reinvesteringar

0,5

0,4

0,1

0,5

Mindre
parkinvesteringar

2,7

2,3

0,4

2,7

Klimatinvesteringar

7,5

3,5

4,0

7,5

Trygghetsinvesteringar

5,7

0,8

4,9

5,7

Summa

21,9

10,5

11,4

21,9

Inventarier och
maskiner

1,2

1,0

0,2

1,2

Larm inom
äldreomsorg

2,5

0,4

2,1

2,5

Summa

3,7

1,4

2,3

3,7

Större investeringar

Stadsdelsnämnden har fått 5,5 mnkr för större parkinvesteringar och 0,5 mnkr för reinvesteBox 48
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ringar.
Mindre investeringar

Stadsdelsnämnden har fått 2,7 mnkr för mindre parkinvesteringar
Klimatinvesteringar

Stadsdelsnämnden har fått 7,5 mnkr för klimatinvesteringar som ska finansiera





Allkärr i Bergstorpskärret för hållbar mark- och vattenanvändning 3,0 mnkr.
Inköp av BigBelly skräpkorgar med solcellskomprimering 1,3 mnkr.
Inköp av elcyklar 0,1 mnkr.
Dagvattenhantering 3,1 mnkr

Nämnden har projekterat två dagvattenanläggningar med klimatinvesteringsmedel, i Bergtorpskärret och vid Långsjöbadet. Nämnden begär ombudgetering i verksamhetsberättelse
2018 av de medel som inte använts under året, vilket är 4,0 mnkr, till 2019. När projekteringen är helt klart avser nämnden att i tertialrapport 1 ansöka om ytterligare medel för att
genomföra projekten under 2019.
Trygghetsinvesteringar



Trygghetsskapande investeringar 5,7 mnkr

Nämnden ansökte om investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder för 7,7 mnkr och fick
beviljat 5,7 mnkr i år 2018. Nämnden begär ombudgetering av 4,9 mnkr till 2019. Orsaken är
förseningar i leveranser.
Inventarier och maskiner

Förvaltningen har en budget om 3,7 mnkr för investeringar i inventarier och maskiner.
Medlen har huvudsakligen används till investeringar 1,4 mnkr varav 0,4 mnkr investering av
trygghetslarm.
Nämnden har i VP 2019 ansökt om 2,0 mnkr för investering i internt trygghetslarm till
Solberga vård- och omsorgsboende samt Kristallgårdens vård- och omsorgsboende. Det har
varit problem med de interna trygghetslarmen som nu används då de är otidsenliga och inte är
anpassade efter verksamhetens behov. Upphandlingen som genomfördes i samverkan med
flera andra stadsdelsförvaltningar och med stöd av serviceförvaltningen i slutet av 2017 blev
överprövad, vilket orsakade stora förseningar. På grund av detta begärdes ombudgetering till
2018. Upphandlingen slutfördes 2018 och eftersom det blivit ytterligare förseningar med
installation av trygghetstekniken behöver nämnden ansöka på nytt för 2019. I samband med
förnyelsen av trygghetslarmstekniken behöver också respektive boendes läkemedelsskåp
bytas ut.
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Försäljningar av anläggningstillgångar
Verksamhetsprojekt (driftsprojekt)
Ombudgeteringar
Större parkinvesteringar
Klimatinvesteringar

I Bergtorpskärret planerar nämnden en dagvattenanläggning. År 2018 beviljades 3 mnkr i
klimatinvesteringsmedel för att starta anläggandet. Eftersom det är en komplicerad anläggning
tog det längre tid än beräknat att projektera och bygget hann därför inte starta 2018. Till
projekteringen användes 1 mnkr 2018. Nämnden ansöker om ombudgetering till 2019 av
resterande 2,0 mnkr.
Vid Långsjöbadet planerar nämnden en anläggning för att dränera gräsytorna och rena det
dagvatten som leds bort. År 2018 beviljades nämnden 3,1 mnkr efter en ansökan i tertialrapport 1. Här visade sig projekteringen vara mer tidskrävande än beräknat på grund av svåra
markförhållanden som behövde utredas och genomförandet kunde inte starta under året. Till
projekteringen användes 1,1 mnkr 2018. Nämnden ansöker om ombudgetering till 2019 av
resterande 2,0 mnkr.
Trygghetsmedel

Nämnden beviljades 5,7 mnkr för trygghetsinvesteringar 2018 utifrån ansökningar om
åtgärder i fyra olika parker. I ansökningarna angavs att projekten skulle genomföras 20182019. Under 2018 har ett utegym anlagts och belysning för tre parker har projekterats. Av de
beviljade medlen har 0,8 mnkr förbrukats. Nämnden ansöker om ombudgetering till 2019 av
resterande 4,9 mnkr.

Medel för lokaländamål
Förskolor

För 2018 utgår ett bidrag för lokaler med hög hyra inom förskolan. Bidraget utgår med 80
procent av den del av hyran som ligger mellan 1 700 kr – 2 500 kr/kvm och 40 procent för
den del av hyran som överstiger 2 500 kr/kvm. Bidraget fördelas via budgetjustering. För
2018 blev bidraget till nämnden 1,2 mnkr.

Analys av balansräkning
Analys av balansräkningen

Balansräkningen beskriver stadsdelens tillgångar och skulder och eget kapital. Förändringen i
balansräkningen per 31 december 2018 jämförs med motsvarande period föregående år.
Tillgångar

De totala tillgångarna ökar med 13,6 mnkr, från 88,5 mnkr till 102,1 mnkr.
Anläggningstillgångarna totalt ökar från 50,0 mnkr till 58,4 mnkr eller 8,4 mnkr. Av dessa
avser 3,4 mnkr upprustning av Apelsinparken, 1,1 mnkr avser odlingslotter i Viktoria parken
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och 1,1 mnkr åtgärder mot vattenproblem vid Långsjöbadet. Resten avser främst reinvesteringar i parker och mindre parkinvesteringar.
Omsättningstillgångarna ökar från 38,4 mnkr till 43,6 mnkr eller med 5,2 mnkr. Ökningen är
främst hänförlig till ökad paraplyfakturering mot andra förvaltningar med 5,5 mnkr.
Skulder

De totala skulderna ökar från 68,0 mnkr till 103,2 mnkr eller med 35,2 mnkr.
Leverantörsskulderna ökar från 36,1 mnkr till 58,2 mnkr eller med 22,1 mnkr. Ökningen är
fördelad mellan: Externa leverantörer 12,8 mnkr, varav en hyresfaktura på 3,3 mnkr som 2017
betalades innan årsskiftet. Stadens bolag 2,4 mnkr. Andra förvaltningar 7,0 mnkr.
Övriga kortfristiga skulder ökar med 19,8 mnkr, från 0,3 mnkr till 20,1 mnkr. Ökningen består
av en skuld till Migrationsverket som konterades som förutbetald intäkt 2017. Skulden till
Migrationsverket har ökat med 8,2 mnkr då den innehåller ersättningar som ska användas till
och med år 2020.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 6,7 mnkr, från 31,5 mnkr till
24,8 mnkr. Minskningen beror till stor del på omkonteringen avseende Migrationsverket till
övriga kortfristiga skulder på 11,9 mnkr. Det uppvägs av återbetalning av stimulansmedel för
äldreomsorgen på 1,6 mnkr samt skuld till Försäkringskassan avseende LSS på 2,9 mnkr som
beror på att rutinerna ändrats så att kostnaden betalas i efterhand.
Eget kapital

Eget kapital minskar med 21,6 mnkr, från 20,5 mnkr till 1,1 mnkr.

Övrigt

Kvalitetsarbete
Förvaltningen har bedrivet ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet, genom riskanalyser, verksamhetsuppföljningar, egenkontroller, brukarundersökningar samt att ta emot och utreda klagomål och synpunkter. Under året har vissa
åtgärder vidtagits för att säkra förvaltningens kvalitet som exempelvis upprättandet av nya
rutiner och revidering av befintliga rutiner. Under 2018 omarbetades förvaltningens rutin för
hur verksamheterna ska arbeta med synpunkter och klagomål. Socialtjänstavdelningen har
utarbetat ett kvalitetsledningssystem.
Förskola

Förskolan genomför årliga kvalitetsredovisningar som innefattar analyser av måluppfyllelsen
och hur förskolan arbetar med identifierade utvecklingsområden.
Socialtjänst och utförare egen regi

En del i det systematiska kvalitetsarbetet är att uppmärksamma och åtgärda missförhållanden
och påtagliga risker för missförhållanden enligt lex Sarah. Socialtjänstavdelningen och avdelningen utförare egen regi har under året rapporterat och utrett nio lex Sarah-ärenden. Två av
dessa ärenden har tillhört äldreomsorgen och sju av dem har tillhört funktionshinderområdet.
Av dessa nio ärenden har fyra anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamhetsområdet har i år rapporterat fler missförhållanden än 2017 då antalet var fem. Under året
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har socialtjänstavdelningen informerat flertalet underliggande enheter om förvaltningens rutin
för lex Sarah. Nulägesanalyserna visade på vissa utvecklingsområden avseende enheternas
systematiska kvalitetsarbete. Åtgärder för att förbättra verksamheterna både pågår och är
under planering.
För att få ytterligare kunskap har förvaltningen under året erbjudit brukare och anhöriga inom
äldreomsorgen och inom funktionshinderområdet att delta i fokusgrupper men på grund av för
få deltagare kommer inte förvaltningen fortsätta med den metoden. Förvaltningen överväger
andra metoder, till exempel brukarrevision.
Förvaltningen har deltagit i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse genom att ha utbildat
examinatorer. Förvaltningen har genom sitt deltagande fått ökad kunskap, inspiration och
idéer för att utveckla den egna verksamheten.
För att få en mer gemensam och heltäckande bild av de olika uppföljningar som genomförs
har stadsdelsförvaltningen ett kvalitetsforum för äldreomsorgen och funktionshinderområdet.
I kvalitetsforum ingår olika professioner som arbetar med kvalitetsuppföljning ingått såsom
avdelningschef, verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och dietist.
Förvaltningen har under året varit delaktig i arbetet med att anpassa kvalitetsledningsmodulen
i stadens system för integrerad ledning och styrning (ILS) att hantera en enligt SOSFS
2009:11.

Övrigt
Avdelningen för förskola och fritid

Avdelningen har under året mottagit åtta klagomål/synpunkter och dessa rör i huvudsak synpunkter kring barns trygghet.
Analys och åtgärder
Respektive enhet har återkopplat de åtgärder man vidtagit till anmälaren. Antalet klagomål är
relativt lågt och kan hänga samman med att föräldrar i förskoleundersökningen anger att de är
väldigt nöjda med sitt barns förskola.
Socialtjänstavdelningen
Socialtjänsten

Socialtjänsten har under året tagit emot sju synpunkter och klagomål. Registrerade synpunkter
och klagomål redovisas vid varje nämndsammanträde. Fem av dem har rört enheten för barn
och familj och två har rört enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad. Inga klagomål
eller synpunkter har inkommit till enheten för vuxna. Av totalt sju inkomna synpunkter och
klagomål har fem varit klagomål och har bland annat rört handläggning och bemötande. Två
av sju inkomna synpunkter och klagomål har varit positiva synpunkter och har avsett nöjdhet
med handläggning och insats.
Inkomna synpunkter och klagomål, såväl muntliga som skriftliga, har vidarebefordrats till
berörd enhetschef för kännedom och vidare åtgärd. Vid klagomål på handläggning och bemötande har enhetschef tagit kontakt med den som har lämnat synpunkten.
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Analys och åtgärder
Antalet inkomna klagomål och synpunkter för de två enheterna är något färre än under föregående år, då det totalt kom in åtta stycken.
En sammanställning och analys av inkomna synpunkter och klagomål har gjorts både på
enhetsnivå och avdelningsnivå för socialtjänsten för att se mönster och trender som indikerar
brister i verksamhetens kvalitet och som kan föranleda ett förbättringsarbete.
Socialtjänstavdelningen har under året arbetat med att revidera och implementera rutinen av
hantering av synpunkter och klagomål.
Äldre och funktionsnedsatta

Äldreomsorgen har under året tagit emot 30 klagomål och synpunkter, varav 13 är positiva
synpunkter. Klagomålen har handlat om kvaliteten på insatser, bemötande (om bland annat
bristfällig information) och utförandet av insatser inom hemtjänst samt handläggning.
Funktionshinderområdet har under året tagit emot 10 klagomål och synpunkter. Klagomålen
har handlat om handläggning, kvaliteten och utförandet på insatser.
Verksamhetsområdet har rapporterat 12 avvikelser, som bland annat handlat om brister i
bemötande, rapportkedjan och i dokumentationen.
Analys och åtgärder
Antal inkomna klagomål och synpunkter är något färre än under 2017 då antalet var fyrtiofyra, varav sex av dem var positiva. Verksamhetsområdet har i år rapporterat fler avvikelser
än under 2017 då antalet var åtta stycken avvikelser.
En sammanställning och analys av inkomna synpunkter och klagomål har gjorts både på
enhetsnivå och avdelningsnivå för att se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet och föranleder förbättringsarbete. Under året har ett visst antal inkomna
klagomål inom äldreomsorgen riktat sig till privata utförare som i sin tur planerat för och
vidtagit konkreta åtgärder. Exempel på åtgärder som har vidtagits inom den egna verksamheten är genomgång av befintliga rutiner och ett förtydligande av vissa lokala rutiner.
Stadsmiljö

Inom stadsmiljö har 420 felanmälningar, frågor, klagomål och idéer inkommit under året. De
allra flesta kommer in via stadens mobilapplikation Tyck till. Störst antal synpunkter gäller
lekplatser, buskar, parkvägar, städning och träd.
Felanmälningarna går direkt till entreprenören som åtgärdar till exempel fulla papperskorgar,
trasiga lekredskap, osandade parkvägar. De klagomål som gäller parkskötseln går parkintendenten igenom med entreprenören på månadsmöten, efter kontroller på plats. Vid önskemål
om trädbeskärningar träffar parkintendenten oftast anmälaren på plats. En del klagomål avser
parkbesökares beteende, till exempel att de röker, skräpar ner och låter hundar gå lösa. Detta
är dock svårt för förvaltningen att påverka. Det har även kommit in anmälningar om boplatser
och dessa hanteras enligt stadens rutin.
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