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Inledning
Enhetens uppdrag
Enheten för ensamkommande bildades i april 2016 efter ett gemensamt beslut i
stadsdelsnämnderna på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Under 2018 har det till
följd av en minksning av antal ärenden funnits en balans mellan antal tjänster och ärenden
vilket inneburit en rimlig arbetsbörda för medarbetarna även om man handlagt ett flertal
tyngre ärenden. Då det inte anvisas nya flickor och pojkar i en hög utsträckning antas
ärendemängden att fortsätta minska, framförallt under 2020-2021.
Organisationsbeskrivning
Enheten hade under 2018 10 socialsekreterare (2 tjänster vakanshålls med anledning av
minskad ärendemängd) och 2 familjehemssekreterare anställda utöver 1 administratör, 2
biträdande enhetschefer (1,5 tjänst fram till sista juni, därefter 1 tjänst) och enhetschef som
har ett delat uppdrag mellan ensamkommandeenheten och familjeenheten.
De styrdokument som ligger till grund för enhetens arbete är i första hand Socialtjänstlagen
(SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Enhetens arbete
påverkas dock i hög grad av annan för området gällande lagstiftning som: Lag om mottagande
av asylsökande (LMA), Lag om god man för ensamkommande barn och Utlänningslagen
(UtlL). Enheten arbetar efter de riktlinjer för handläggning av ensamkommande som staden
tagit fram likväl som efter stadens riktlinjer för handläggning av barn och ungdomar inom
socialtjänsten.
Utvecklingsområden 2019
Arbetet som bedrivits under tidigare år med att skapa en god organisatorisk och social
arbetsmiljö, att säkerställa ett gott och rättssäkert arbete med de flickor och pojkar som
enheten möter och att ha en ekonomi i balans har till stor del varit framgångsrikt. Då enheten
verkar inom ett område där det återkommande sker stora förändringar, har
omvärldsbevakning och kontinuerlig översyn av förändringar i lagstiftning och i praktisk
tillämpning varit kritiska områden. För att minska de negativa förändringarna som flickor och
pojkar som är aktuella riskerar att drabbas av då förändringar i ersättningssystemet eller
tillämpningar av lagen inträffar, kommer omvärldsbevakning fortsätta vara ett viktigt fokus
för enhetens medarbetare och chefer även under året.
Enheten kommer fortsätta att samråda med andra stadsdelsförvaltningar via de nätverk som
finns inom staden för att enhetens handläggning ska ligga i linje med resten av staden.
Enheten kommer under året att arbeta med att säkerställa att de flickor och pojkar som är
aktuella och de samarbetspartners enheten får ett rättssäkert, likställt och inkluderande
bemötande.
Enheten kommer att delta i arbetet med att implementera handlingsplanen för
socialsekreterarnas arbetssituation. Enhetens medarbetare kommer att erbjudas
metodutveckling i form av utbildning och implementeringsstöd i Motiverande samtal och
Signs of safety. Enheten kommer att genomgå utbildning i syfte att bli hbtq-certifierade och
rutinerna för Freda kortfrågor kommer att implementeras under året.
Då verksamheten är intäktsfinansierad kommer administratörer och enhetschef att arbeta med
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ekonomisk controller för att säkerställa att rutiner runt fakturahantering, avtalstrohet och
uppföljning av ekonomiska prognoser är fungerande och efterlevs.
Projektet Social Lots som ger insatser som är integrerande, nätverksskapande och stärker de
aktuella flickornas och pojkarnas förankring i lokalsamhället avslutades i december 2018.
Enheten har tillsammans med enheten för prevention och familjebehandling sökt och beviljats
medel för ett projekt i form av etableringscoach som kommer att startas under året.
Enheten kommer för att säkerställa kontinuitet i vården av de yngre flickorna och pojkarna
genom att öka andelen egen familjehemsvård. Detta syftar också till att arbeta för ett mer
effektivt resursutnyttjande.
KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
Nämndmål:
1.2.3 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Beskrivning

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

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

Startdatum

Slutdatum

Alla beställarenheter implementerar rutiner kring Freda-kortfrågor

2019-01-01

2019-12-31

Enhetsmål:
De ensamkommande flickor och pojkar som enheten för ensamkommande möter ska
känna sig trygga i sin livssituation och enheten ska säkerställa att hot och våld inte
förekommer i de placeringar som görs. Flickor och pojkar som utsatts för våld eller
hot om våld ska erbjudas adekvat stöd.
Förväntat resultat

De ensamkommande flickor och pojkar som enheten för ensamkommande möter ska känna
sig trygga och leva ett liv fritt från våld. Enheten ska säkerställa att våld och hot upphör och
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att de flickor och pojkar som utsatts får adekvat stöd skyndsamt.
Alla medarbetare på ensamkommandeenheten kan identifiera våldsutsatthet, hänvisa till
stödinsatser och samverka för att våldsutsatta barn och ungdomar ska få rätt stöd i rätt tid.
Arbetssätt

Alla socialsekreterare och familjehemssekreterare på enheten ska delta i de utbildningar som
ges i våld i nära relationer och freda kortfrågor.
De flickor och pojkar aktuella vid enheten för ensamkommande ska få information under
första utredningen om att frågor kopplat till upplevelse av våld kommer att ställas samt
information om att stöd finns att tillgå.
Fråga om våldsutsatthet ska ställas vid uppföljande samtal och vara en del av övrigt
uppföljningsområden enligt BBIC.
Frågan om våld ska synliggöras i varje övervägande av vården.
När frågan ställs till en flicka eller pojke under 18 år ska socialsekreteraren berätta om hur
våld definieras utifrån Freda, i syfte att öka förståelsen av barns rättigheter. I ärenden där det
finn oro för hedersrelaterad problematik kommer enheten att konsultera Origo.
Resursanvändning

Enheten ska aktivt arbeta för att säkerställa att våldsutsatta flickor och pojkar i första hand får
det stöd och den hjälp lokalsamhället erbjuder. Vård planeras i samverkan med andra
sakägare, exempelvis barn och ungdomspsykiatri eller polis.
Uppföljning

I ärendehandledning socialsekreterare- biträdande enhetschef.
Utveckling

Enheten arbetar under 2019 med att fortsätta implementeringen av förvaltningens rutiner för
våld i nära relationer. Arbetet med att implementera rutiner för att använda Freda kortfrågor
fortsätter.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av
hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Nämndmål:
1.4.1 Förebyggande och tidiga insatser ger barn och unga goda uppväxtvillkor
Beskrivning

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

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

Årsmål

Andel barn som är delaktiga i utredningsprocessen

100 %

KF:s årsmål

Periodicitet
År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2019-01-01

2019-12-31

Enhetsmål:
De flickor och pojkar som är aktuella på enheten har goda och likartade
förutsättningar till gynnsamma levnadsvillkor och integration.
Förväntat resultat

Flickor och pojkar på enheten för ensamkommande ska uppnå kunskapsmålen i skolan.
Flickor och pojkar har godkänt i samtliga kärnämnen.
Socialtjänsten genomför minst ett möte årligen på skolan tillsammans med barnet, god man
och mentor när barnet är under 18 år.
Socialsekreterare genomför minst ett besök på skolan per år för den unga vuxna mellan 18-21
år.
Placerade pojkar och flickor har en god hälsa:
Enheten ska följa upp de familjehemsplacerade flickornas och pojkarnas hälsa systematiskt.
De flickor och pojkar som är aktuella på enheten är förberedda för ett självständigt liv och ska
bo i en stadigvarande boendeform. Antal långvariga jourhemsplaceringar minskar.
Arbetssätt

Vid behovsbedömning skall ett tydligt underlag finnas, vårdplaner skall revideras vid
omplacering och vården ska följas upp med ett fokus på måluppfyllelse i vård och
genomförandeplaner. I samband med val av insats ska det vara tydligt vad som förväntas av
utföraren.
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I bedömning av behov av insats ska hänsyn tas till vad som på lång sikt gynnar integration.
Socialtjänsten genomför minst ett möte årligen på skolan tillsammans med barnet, god man
och mentor när barnet är under 18 år.
Socialsekreterare genomför minst ett besök på skolan per år för den unga vuxna mellan 18-21
år.
Flickor och pojkar på enheten har en aktuell genomförandeplan där skola/utbildning
tydliggörs. Genomförandeplanen används vid varje uppföljning.
Alla som inte har särskilda behov, födda -99 eller äldre bor i självständigt boende utan
vårdavgift senast 1 juli 2019.
De flickor och pojkar som vårdas i familjehem har ett hälsokort som uppdateras varje år.
Hälsokorten förvaras i barnets journal och fysiska akt och följs upp i samband med
övervägande.
Resursanvändning

Säkerställa att de vårdkostnader som utgått används till rätt ändamål. Det ska finnas en tydlig
relation mellan en förhöjd vårdkostnad och ett större vårdbehov.
Uppföljning

Löpande uppföljning av insatser och måluppfyllelse i ärendedragningar där socialsekreterare
och biträdande enhetschef medverkar. Insatser ska följas upp minst 4 ggr/år.
Ekonomisk uppföljning ska genomföras tillsammans med ansvarig controller och
administratör.
Utveckling

Systematisk uppföljning utifrån verksamhetssystemet BBIC, säkerställa att för individen
aktuella livsområden belyses vid uppföljningar.
Förebyggande av omplaceringar genom väl underbyggda bedömningar, uppföljningar och
stöd efter behov.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

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

80

År

Uppföljning av rapporterad ohälsa hos placerade flickor och pojkar.

80 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Minst ett skolmöte eller motsvarande kontakt ska hållas i alla ärenden
under 2019.

2019-01-18

2019-12-31
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Enhetsmål:
Ensamkommande barn och ungdomar ska i möjligaste mån åtnjuta samma
rättigheter som andra barn.
Förväntat resultat

Ett gott och likställt socialt omhändertagande av de flickor och pojkar som enheten ansvarar
för.
Arbetssätt

Vid uppföljning av placeringar används verktyget uppföljning placerat barn som är avsett för
uppföljning med fokus på att boende, skola, hälsa fungerar för de flickor och pojkar som är
aktuella.
Samarbete med andra aktörer för att upptäcka och åtgärda problem inom dessa områden.
Enheten genomgår utbildning i syfte att bli hbtq-certifierade under de första månaderna 2019.
Resursanvändning

Att tydliggöra förväntningar på utförare vid placering och att vid uppföljning följa upp dessa
bidrar till ökad kvalitet på vården. Om detta utförs systematiskt i samband med uppföljningar
i ärenden kan det göras inom ramen för det ordinarie arbetet.
Uppföljning

Sker löpande i samband med ärendehandledning biträdande enhetschef och socialsekreterare.
På regelbunden basis går man i ärendehandledning igenom genomförandeplaner för att
säkerställa att mål följs upp och revideras.
Utveckling

Ett systematiskt arbete med att säkerställa att samma frågor belyses vid uppföljning i alla
ärenden. Implementering av intern checklista för tydliggörande av förväntningar på utförare.
Öka samverkan med skola och sjukvård för att upptäcka och åtgärda ohälsa och
skolsvårigheter och använda sig av samordnad individuell plan (SIP) där förutsättningar finns.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Brukarundersökning

2019-01-18

2019-12-31

Öka antal SIP

2019-01-18

2019-12-31
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KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö
Beskrivning

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

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

Familjeenheten använder sig av säker utskrift för att minska pappersanvändande. Vid
transport i tjänsten används det mest kostnadseffektiva och klimatvänliga alternativet
Arbetssätt

Familjeenheten har avropat bilpool genom stadens upphandling och har möjlighet att hyra
elbil om omständigheterna kräver det. Lokala resor görs med lokaltrafik.
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KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Nämndmål:
3.1.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Beskrivning

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

Nämndens budget är i balans och förvaltningen säkerställer en långsiktig stabilitet i
ekonomin. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör
anpassningar inom budgetramen utifrån behov. Prognossäkerheten är god och åtgärder vidtas
vid behov.
Enhetsmål:
Enhetens ekonomi är långsiktigt hållbar
Förväntat resultat

Enhetens kostnader för placeringar överstiger inte de intäkter i form av ersättningar för vård
och omsorg som utgår ifrån Migrationsverket. Enhetens kostnader för handläggning ligger
inom ramen för överenskommelsen mellan de samverkande stadsdelarna och nivån för
handläggningskostnader ligger på samma nivå som i resten av staden.
Tydliga rutiner finns för hur ansvaret för administrationen av försörjningsstöd ska överföras
till enheten för försörjningsstöd bidrar till att handläggning av försörjningsstöd hanteras
korrekt och rättssäkert.
Arbetssätt

Fortsätta arbetet med att skapa nya och revidera existerande rutiner för fakturakontroll och
fakturahantering och för återsökning av kostnader hos Migrationsverket. Arbeta aktivt för att
tillse att placeringskostnader i möjligaste mån ligger inom ersättningsschablonen.
Samverkan med enheten för försörjningsstöd.
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Resursanvändning

Att kostnaderna för omsorg och vård följs upp systematiskt för att säkerställa effektiv
resursanvändning.
Uppföljning

Enhetschef och administratör deltar i månatliga uppföljningar med ekonomisk controller.
Vid styrgruppsmöten i KNÖ-samarbetet.
Utveckling

Fortsatt arbete med att öka andel vård i egna familjehem, inom ramavtal och för de äldre
flickorna och pojkarna, mer självständiga boendelösningar. Uppföljning och utveckling av
rutiner för kontroll av avtalstrohet vid köpt vård. Översyn av rutiner och riktlinjer för
bedömning av behov av övrigt bistånd. Samarbete med Enheten för försörjningsstöd runt de
kvinnor och män som är i behov av ekonomiskt bistånd för att klara sin livsföring.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Aktivt Medskapandeindex

82

82

År

Sjukfrånvaro

4%

tas fram av
nämnd

Tertial

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

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

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

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel medarbetare inom socialtjänsten som kan rekommendera sin
arbetsplats

66 %

År

Ledarskapsindex

8

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter reviderar befintlig kompetensförsörjningsplan

2019-01-01

2019-09-30

Enhetsmål:
Ensamkommandeenhetens chefer och medarbetare arbetar tillsammans med att
skapa en hälsosam arbetsmiljö
Förväntat resultat

På arbetsplatsen råder ett klimat där nya idéer tillvaratas. Alla på enheten tycker att det är
roligt att gå till jobbet och känner engagemang i det arbete som utförs. Alla på enheten strävar
efter att uppfatta och förhålla sig till en omvärld i ständig utveckling. Medarbetarna upplever
att deras kompetens och idéer uppmärksammas och uppskattas. Medarbetarna trivs på
arbetsplatsen och kan rekommendera den till andra. Arbetsmiljön på familjeenheten är fri från
diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. Trivseln är god.
Arbetssätt

Frågor runt arbetsmiljö lyfts på enhetens APT. Enheten kommer under året att fortsätta arbeta
med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndsbedömares arbetsmiljö.
Enheten kommer att arbeta med resultatet från stadens medarbetarenkät under året.
Hälsobefrämjande aktiviteter med fokus på friskvård och välmående ska genomföras under
året, exempelvis deltagande i motionslopp, trivseleftermiddag etc.
Ensamkommandeenheten kommer under året att lägga mycket tid på metodutveckling och
implementering av metoder som bl.a. Signs of safety.
Resursanvändning

Under enhetens möten kartläggs brister i rutiner och medarbetare och chefer
upprättar/förbättrar/sammanställer tillsammans skriftliga rutiner som möjliggör ett mer
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effektivt arbete på enheten.
Genom att använda medel för adekvat fortbildning höjs medarbetarnas kompetens.
Enhetens medarbetare deltar aktivt i arbetet med metodutveckling. Forum för utveckling
uppmuntras.
Uppföljning

t1, t2,vb
Utveckling

Under året kommer enhetens chefer och medarbetare avsätta tid för metodutveckling, främst
under fredagförmiddagar. Arbetet med att implementera Signs of safety kommer att fortsätta
under året. Enheten kommer att genomgå HBTQ-utbildning för att bli HBTQ-certifierade.
Nämndmål:
3.2.2 Nämndens verksamheter använder resurser effektivt, hållbart och
innovativt
Beskrivning

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

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

Ensamkommandeenheten präglas av ett gott arbetsklimat med ett fokus på att ständigt
förbättra kvalitet och effektivitet. Medarbetarnas initiativ till att utveckla verksamheten tas
tillvara och enheten har fungerande rutiner för handläggning och samverkan.
Arbetssätt

Arbete på Apt utifrån arbetsmiljöårshjulet.
Tätt samarbete med utförare inom och utom förvaltningen. De biträdande enhetscheferna ska
erbjuda medarbetarna frekvent arbetshandledning.
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Resursanvändning

Ensamkommandeenheten ska använda resurser i form av personal och medel på ett så
effektivt och hållbart sätt som möjligt. Arbete med den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön ska genomföras i syfte att minska personalomsättning.
Insatser ska väljas utifrån god evidens och beprövad erfarenhet och med beaktande av
kostnad. Uppföljning av vård ska genomföras systematiskt och frekvent.
Uppföljning

t1, t2 och vb
Enhetsmål:
Öka andelen familjehem som tar uppdrag från förvaltningen
Förväntat resultat

Att andelen köpt jour och familjehemsvård minskar och att andelen barn som är stadigvarande
placerade hos egna uppdragstagare ökar. Kostnaden för jour och familjehemsplaceringar
minskar och kvaliteten på stöd och handledning till familjehem förbättras. Enhetens ansvar för
det placerade barnet blir tydligare och mer sammanhållet.
Arbetssätt

Att rekrytera över och utreda de familjer enheten har barn placerade hos.
Att implementera rutinen för remissförfarande mellan socialsekreterare och
familjehemssekreterare, så att familjehemssekreterarna får kännedom om familjer att
rekrytera och utreda.
Resursanvändning

För att kunna genomföra växlingen från köpt till egen vård kan behovet av förstärka
familjehemsvården uppstå.

Uppföljning av ekonomi
Resursanvändning
Budget 2019
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Övrigt
Brukardialog
Enheten kommer under året att arbeta fram metoder för brukardialog. Enheten kommer att
delta i spridningsarbetet av det digitala verktyget viewpopint som initierats av Sveriges
kommuner och Landsting tillsammans med ett antal övriga stadsdelar i staden
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Inledning
Enhetens uppdrag
Enheten för personer med funktionsnedsättning utreder och följer upp behov av stödinsatser
som härrör från fysiska, neuropsykiatriska eller kognitiva funktionsnedsättningar för barn,
ungdomar och vuxna mellan 0-65 år. Tyngdpunkten i biståndshandläggarnas arbete är
rättssäker handläggning, enhetliga bedömningar samt uppföljning av insatsers innehåll och
kostnader. Målsättningen med stödinsatser till personer med funktionsnedsättning är att skapa
förutsättningar för att de ska kunna leva ett självständigt liv. Insatserna ska utformas
tillsammans med den enskilde utifrån en helhetssyn på behov och förutsättningar med respekt
för integritet och självbestämmande.
Utvecklingsområden
Verksamhet
Under förra året skaffade sig enhetens medarbetare en god baskunskap om våld i nära
relation. Under år 2019 har vi för avsikt att omsätta den kunskapen i praktiken. Vi kommer
bland annat inrikta oss på att sprida kunskap till våra brukare om vad våld i nära relation är
samt vilken hjälp som finns att få. Vi har även för avsikt att vidareutveckla arbetet med
FREDA-kortfrågor.
Ett annat utvecklingsområde som vi på enheten ska fokusera på under året är barnrätt. Vi
kommer att fortsätta arbetet med att göra barn och ungdomar delaktiga i utredningen genom
att inhämta deras syn på sin situation och hur hen upplever sitt behov av stöd och hjälp.
Vidare ska vi förbättra arbetet med att uppmärksamma barn vars föräldrar är aktuella på
enheten. Detta ska bland annat ske genom att en barnkonsekvensanalys görs innan beslut
fattas i sådana ärenden.
Ett tredje utvecklingsområde är delaktighet för brukaren. Vikt kommer att läggas vid att
inhämta brukarens personliga mål med insatsen samt att upprätta strukturerade beställningar.
Vi har för avsikt att ta hjälp av socialsekreterare från Vuxenenheten för att utveckla och
förbättra vårt arbete då de har större erfarenhet än oss inom detta område.
Ekonomi
Enheten har under flera år befunnit sig i en svår ekonomisk situation. År 2018 var inget
undantag och år 2019 ser även det ut att innebära en stor ekonomisk utmaning. Enheten
planerar inga förändrade arbetssätt för att komma till rätta med budgetunderskottet. Vi
fortsätter det arbete som vi påbörjade under föregående år vilket innebär att vi även
fortsättningsvis kommer att vara kostnadsmedvetna vid verkställande av beslutade insatser. Vi
kommer i första hand att använda oss av utförare inom stadens LOV-anslutna verksamheter. I
de fall verkställighet skett utanför de LOV-anslutna verksamheterna och placeringen medför
en högre kostnad kommer vi att arbeta aktivt med att återföra verkställigheten till en LOVansluten verksamhet alternativt prisförhandla till LOV-ersättningsnivå.
Personal
Personalsituationen har under de senaste två åren stabiliserats på enheten. År 2019 kommer vi
att fortsätta arbetet med att få medarbetarna att trivas och vara nöjda med sin arbetssituation.
Detta ska ske bland annat genom ett nära ledarskap och ökad delaktighet i utvecklingen av
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enheten.
Organisation
Enheten består av 12 medarbetare; åtta biståndshandläggare, en administrativ assistent, en
kontaktsekreterare, en biträdande enhetschef samt en enhetschef.
KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
Nämndmål:
1.2.3 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Beskrivning

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

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

Årsmål

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

5

KF:s årsmål

Periodicitet
År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla beställarenheter implementerar rutiner kring Freda-kortfrågor

2019-01-01

2019-12-31

Enhetsmål:
Enhetens brukare får information om våld i nära relation och erbjuds stödinsatser vid
behov.
Förväntat resultat

Alla nya brukare får information om våld i nära relation.
Handläggarna använder FREDA-kortfrågor vid enskilda möten med brukare.
Brukare som är utsatta för våld, eller utövar våld i nära relation, erbjuds möjlighet att få stöd.
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Arbetssätt

Under förra året skaffade sig enhetens medarbetare en god baskunskap om våld i nära
relation. Under år 2019 kommer vi att inrikta oss på att omsätta den kunskapen i praktiken.
Enhetens handläggare kommer under året att förse alla nya brukare med övergripande
information om våld i nära relation samt vilka rättigheter och möjligheter till stöd som finns
att få vid behov. Detta ska ske genom att alla nya brukare vid det första mötet med
handläggaren erhåller en broschyr med information om våld i nära relation. Broschyren ska
vara ett komplement till den muntliga information den enskilde får under mötet samt ett
minnesstöd för hen att ta med sig hem.
Förra året påbörjade vi arbetet med att använda oss av FREDA-kortfrågor. Under innevarande
år har vi för avsikt att vidareutveckla det här arbetet genom att ta fram en rutin för FREDAkortfrågor. När rutinen är framtagen kommer vi att gå vidare och implementera FREDAkortfrågor som en del av utrednings- och uppföljningsarbetet. Vid implementeringen av
kortfrågorna tänker vi i första hand rikta in oss på de brukare där det är möjligt för
handläggarna att genomföra ett möte på tu man hand med den enskilde.
I de fall handläggaren får kännedom om en brukare som är utsatt för våld, eller utövar våld, i
nära relation ska hen informeras om att det finns stöd att få. De som utsatts för våld i nära
relation ska erbjudas ett samordnat individuellt stöd och de som utövar våld ska erbjudas
möjlighet att få stöd i att bryta sitt beteende. Beroende på situationen kan stödet ges antingen
av brukarens handläggare, av de specialister som finns tillgängliga på förvaltningen eller av
medarbetarna på förvaltningens öppenvårdsenhet Relationsvåldscenter innerstaden.
Uppföljning

Att nya brukare får information om våld i nära relation samt att handläggarna använder sig av
FREDA-kortfrågor kommer att följas upp genom aktgranskning. För att kunna följa i vilken
utsträckning vi på enheten får kännedom om brukare som utsätts för våld i nära relation, eller
utövar våld, kommer vi att använda oss av en enkät för statistikinsamling.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av
hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Nämndmål:
1.4.1 Förebyggande och tidiga insatser ger barn och unga goda uppväxtvillkor
Beskrivning

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

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

Barnets beskrivning av sin situation och hur hen upplever sitt behov av stöd och hjälp framgår
i utredningen.
Barnrättsperspektivet beaktas i utredningar som rör insatser som riktar sig till barnet.
Barnkonsekvensanalys bör göras innan beslut fattas när en förälder/vårdnadshavare är aktuell
på enheten.
Arbetssätt

Under hösten 2018 påbörjade vi arbetet med att i större utsträckning och på ett mer
strukturerat sätt implementera barnrätt på enheten. I år ska vi fortsätta arbetet med att
säkerställa att barn får möjlighet att vara delaktiga i utredningsprocessen samt att barns
rättigheter beaktas i alla beslut och åtgärder som rör barn.
I samband med utredningar som rör insatser riktade till barn ska handläggaren inhämta
information om hur barnet ser på sin situation och hur hen upplever sitt behov av stöd och
hjälp. Informationen ska dokumenteras under egen rubrik i utredningen. Om barnet inte
framför sin åsikt, ska hens inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Detta
kan exempelvis ske genom att handläggaren pratar med barnets föräldrar, personal i
förskolan/skolan eller med utförare av redan pågående insatser.
I samtliga utredningar som rör insatser som riktar sig till barn ska barnrättsperspektivet vara
utgångspunkten. Att ha ett barnrättsperspektiv innebär att handläggaren vid varje beslut som
rör ett barn ska beakta att barnets rättigheter enligt barnkonventionen tagits tillvara. Att så har
skett ska dokumenteras i utredningen.
När en vuxen blir aktuell inom enheten ska handläggaren alltid fråga om hen har barn. Svaret
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ska därefter dokumenteras i den enskildes utredning. I de fall den vuxne har barn ska
handläggaren innan beslut fattas i ärendet göra en barnkonsekvensanalys.
Barnkonsekvensanalysen är en del av beslutsunderlaget. Det som ska utredas och bedömas är
hur beslutet kan komma att påverka barnets rättigheter.
Uppföljning

Att enheten når upp till målet och de förväntade resultaten kommer att följas upp genom
aktgranskning.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel barn som är delaktiga i utredningsprocessen

100 %

År

Andel utredningar gällande vuxna som uppmärksammar
barnrättsperspektivet

100 %

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens medarbetare får utbildning i att göra barnkonsekvensanalyser

2019-01-22

2019-12-31

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

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

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

Startdatum

Slutdatum

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

2019-01-01

2019-12-31

Enhetsmål:
Enhetens brukare är delaktiga i utredningen och tillförsäkras en rättssäker
handläggning.
Förväntat resultat

Den enskildes beskrivning av behov som föranleder ansökan framgår i utredningen.
Den enskildes mål med insatsen framgår i utredningen.
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Strukturerade beställningar görs i de insatser som berörs av den aktuella
beställningsstrukturen.
Arbetssätt

För att den enskilde ska känna sig delaktig i utredningen är det viktigt att personen i fråga får
komma till tals och känna sig lyssnad på. Handläggaren ska därför anpassa bemötandet med
hänsyn till den enskildes funktionsnedsättning eller om hen talar ett annat språk.
I samband med utredningar som rör insatser riktade till vuxna ska handläggaren inhämta den
enskildes beskrivning av de behov som föranleder ansökan. Informationen ska dokumenteras
under egen rubrik i utredningen. Om den enskilde inte framför sina åsikter ska hens
inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Detta kan exempelvis ske genom att
handläggaren pratar med den enskildes företrädare, anhöriga eller med utförare av redan
pågående insatser.
Handläggaren ska i samband med utredningen inhämta den enskildes egna personliga mål
med insatsen. Målen ska bidra till att öka den enskildes delaktighet i insatsen och ange vad
som är eftersträvansvärt för hen. Om den enskilde inte kan formulera några egna mål ska detta
dokumenteras i utredningen.
Utifrån det som har framkommit i utredningen gällande bland annat den enskildes personliga
mål ska handläggaren formulera ett uppdrag till utföraren genom en strukturerad beställning.
Strukturerade beställningar ska göras i insatserna korttidsvistelse, korttidstillsyn, bostad med
särskild service, daglig verksamhet samt boendestöd. Syftet med den aktuella
beställningsstrukturen är att uppnå tydliga beställningar och säkerställa att väsentlig och
tillräcklig information ges till utföraren. Den enskilde görs delaktig genom att handläggaren
planerar insatsen tillsammans med hen innan beställningen formuleras och skickas till
utföraren. Avslutningsvis ger strukturerade beställningar ett bättre underlag för uppföljning
och utvärdering av insatsen.
Uppföljning

Uppföljning kommer att ske genom kollegial granskning av akter. Om granskningen visar att
utredningarna innehåller information om den enskildes egen syn på sin situation och sitt
behov av stöd samt att den enskilde är delaktig i planeringen av insatsen har vi tillförsäkrat
den enskilde en rättssäker handläggning.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kollegial granskning av akter genomförs på enheten.

2019-01-22

2019-12-31
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KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark
besöksnäring
Nämndmål:
2.4.1. Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kultur- och fritidsutbud
Beskrivning

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

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

Alla brukare i åldern 7-25 år får information om ”Fritid för alla” och ”Fritidsnätet” samt att
information om ”Fritidsnätet” lämnas till vuxna brukare.
Alla brukare i berörda målgrupper får information om stadens LSS-kollo.
Enheten tar fram en broschyr om öppna verksamheter som kan lämnas till brukare.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 10 (18)

Arbetssätt

Enheten kommer att bidra till att brukare ges möjlighet att delta i kultur- och föreningsliv
genom att sprida information om det utbud som finns att tillgå.
Information om ”Fritid för alla” och ”Fritidsnätet” ska skickas till aktuella brukare i åldern 725 år en gång per år samt ska informationen lämnas till alla nya brukare i den aktuella
målgruppen i samband med att en utredning genomförs. Information om ”Fritidsnätet” ska
även lämnas till vuxna över 25 år i enlighet med samma princip som för unga.
Enhetens handläggare skickar inför varje LSS-kolloperiod hem information om kollo till
berörda brukare.
Under året ska en broschyr med information om öppna verksamheter som riktar sig till
enhetens brukare tas fram. Broschyren ska, när den är klar, delas ut till alla nya brukare. Den
ska även spridas till de brukare som redan är kända på enheten och som vill ta del av kulturoch fritidsutbud som finns att tillgå.
Uppföljning

Att enheten når upp till målet och de förväntade resultaten kommer att följas upp genom
aktgranskning.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

En broschyr med information om öppna verksamheter tas fram.

2019-01-22

2019-05-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö
Beskrivning

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

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

Enhetens medarbetare använder dubbelsidig utskrift samt kopierar vid behov befintliga
papper till dubbelsidiga kopior.
Enhetens medarbetare stänger av all teknisk utrustning vid arbetsdagens slut.
Enheten har en hög andel vegetarisk kost vid gemensamma sammankomster.
Arbetssätt

För att minska negativ miljöpåverkan och energiförbrukning försöker enhetens medarbetare
att i möjligaste mån undvika att skriva ut papper. De stänger även av elektronisk utrustning
vid arbetsdagens slut.
I de fall utskrifter är nödvändiga använder sig enhetens medarbetare av dubbelsidig utskrift.
Vid kopiering av befintliga dokument ser enhetens medarbetare till att göra dubbelsidiga
kopior även om originalet är enkelsidigt.
Vid arbetsdagens slut stänger enhetens medarbetare av all elektronisk utrustning och dra ur
mobiltelefonladdare ur kontakten. I de fall det är möjligt ser vi till att använda oss av
grenuttag med brytare.
Under året kommer vi företrädesvis att välja vegetariska kostalternativ när vi har
gemensamma sammankomster som innefattar måltider.
Uppföljning

Att pappersförbrukning inte ökar under året kommer att följas upp genom statistik som
tillhandahålls av förvaltningens IT-samordnare. Om möjligt kommer statistiken att tas ut på
enhetsnivå, i annat fall kommer den totala pappersförbrukningen att mätas.
Att den tekniska utrustningen stängs av vid arbetsdagens slut kommer att följas upp genom
stickprovskontroller.
Att enheten företrädesvis intar vegetarisk kost vid gemensamma sammankomster följs upp
löpande under året.
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KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Nämndmål:
3.1.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Beskrivning

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

Nämndens budget är i balans och förvaltningen säkerställer en långsiktig stabilitet i
ekonomin. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör
anpassningar inom budgetramen utifrån behov. Prognossäkerheten är god och åtgärder vidtas
vid behov.
Enhetsmål:
Enhetens ekonomi är långsiktigt hållbar.
Förväntat resultat

Enhetens budgetunderskott ska minska under året.
Arbetssätt

Samtliga biståndshandläggare deltar varje vecka på gemensamma ärendedragningar för att
säkerställa likställiga insatsbedömningar där beviljad insats motsvarar faktiskt behov.
Biståndshandläggarna är kostnadsmedvetna vid verkställande av beslutade insatser och
använder sig i första hand av utförare inom stadens LOV-anslutna verksamheter. I de fall
verkställighet skett utanför de LOV-anslutna verksamheterna och placeringen medför en
högre kostnad arbetar biståndshandläggare och enhetschef aktivt med att återföra
verkställigheten till en LOV-ansluten verksamhet alternativt prisförhandla till LOVersättningsnivå.
I samband med uppföljning av daglig verksamhet följer handläggarna även upp den enskildes
behov av turbundna resor. Om möjligt ska uppföljningen leda till att brukarna tar sig till den
dagliga verksamheten på ett mindre kostsamt sätt.
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Enhetens administrativa assistent kontrollerar samtliga fakturor så att de överensstämmer med
beställd och utförd insats och tar vid behov kontakt med utföraren för korrigering av beloppet.
Den ekonomiska prognosen redovisas för medarbetarna på varje APT för att de ska ha en god
kännedom om enhetens ekonomiska utveckling. Enheten kommer även att ägna ett
enhetsmöte åt att prata om kostnader för insatser för att alla medarbetare på enheten ska ha
aktuell kännedom om kostnaden för respektive insats som utreds och fattas beslut om.
Enhetens chefer har månadsvisa ekonomiuppföljningar med ekonomicontroller för att följa
enhetens kostnader och föra en dialog kring vilka åtgärder som kan/bör vidtas för att uppnå en
långsiktigt hållbar ekonomi.
Uppföljning

Enhetschef och biträdande enhetschef följer en gång per månad upp det ekonomiska läget
tillsammans med enhetens controller.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Aktivt Medskapandeindex

83

82

År

Sjukfrånvaro

4%

tas fram av
nämnd

Tertial

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

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

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

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel medarbetare inom socialtjänsten som kan rekommendera sin
arbetsplats

70 %

År

Ledarskapsindex

83

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter reviderar befintlig kompetensförsörjningsplan

2019-01-01

2019-09-30

Enhetsmål:
Enhetens medarbetare trivs och är nöjda med sin arbetssituation.
Förväntat resultat

Enhetens medarbetare upplever att de utvecklas i sin yrkesroll.
En samarbetsövning ska inleda varje enhetsmöte.
Medarbetarna har ett återkommande forum där de kan mötas för att prata om saker som
påverkar gruppens arbetsmiljö.
Arbetssätt

Merparten av enhetens medarbetare har en relativt kort arbetserfarenhet i sitt yrke. De
kunskaper de initialt har förvärvat vill de under året omsätta i praktiken och även få tillfälle
att utveckla. Var och en kommer utifrån sina egna personliga erfarenheter att ta ansvar för sin
egen utveckling. Detta kommer att ske genom att de utför ordinarie arbetsuppgifter, deltar i
kurser/föreläsningar eller utökar sina kunskaper kring en specifik insats eller
funktionsnedsättning genom att fokusera extra på handläggningen av valt område. Förutom
den enskilde medarbetarens utveckling leder detta även till en utveckling av enhetens
verksamhet i stort.
En god arbetsmiljö som främjar hälsa och bidrar till en väl fungerande verksamhet bygger på
ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner engagemang, tillit och trivsel. För att skapa
samhörighet och en god gruppkänsla är det medarbetarnas önskemål att starta varje
enhetsmöte med en samarbetsövning. Varje övning planeras gemensamt av två medarbetare
och ska ha fokus på samarbete och glädje.
Medarbetarna har saknat ett forum där de kan träffas och prata om olika saker som påverkar
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deras gemensamma arbetsmiljö. Det kan exempelvis handla om att få stöd av kollegor i ett
specifikt ärende, att prata om sådant som skapar irritation i gruppen eller att med sina kollegor
få diskutera viktiga frågor som rör verksamheten. Att inrätta ett forum av ovan nämnda slag
ger dem tillfälle att mötas regelbundet för att prata om saker som rör deras arbetsmiljö.
Uppföljning

Uppföljning av medarbetarnas arbetssituation sker årligen genom medarbetarenkäten samt
medarbetarsamtalet. Därutöver följs medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation upp en
gång per kvartal tillsammans med chef. Enhetens medarbetare får vid detta tillfälle skatta sin
arbetssituation på en 10-gradig skala.
Enhetsmål:
Ett nära ledarskap genomsyrar enheten och främjar delaktighet i arbetsgruppen.
Förväntat resultat

Enhetens handläggare har regelbundna ärendegenomgångar med biträdande enhetschef för att
kontinuerligt undersöka arbetsbelastningen.
Enhetens medarbetare har regelbundna möten med enhetschef för att följa upp
arbetssituationen samt arbetsmiljön.
Enhetens medarbetare leder enhetsgemensamma möten.
Arbetssätt

Cheferna verkar för att enheten ska vara en attraktiv arbetsplats genom att vara tillgängliga
och bjuda in medarbetarna till att ta ansvar samt vara delaktiga i utvecklingen.
Biträdande enhetschef har en gång per månad möte med respektive handläggare för att
gemensamt gå igenom deras ärenden samt arbetsbelastning. Vid detta möte får handläggaren
tillfälle att redogöra för hur hen ligger till samt hur den kommande månadens arbete ska
läggas upp. Vid behov kan biträdande enhetschef ge handläggaren stöd och stöttning i
handläggningen, hur ärenden ska prioriteras samt avgöra vilka åtgärder som ska vidtas om
arbetsbelastningen visar sig vara för hög.
En gång per kvartal träffar enhetschefen samtliga medarbetare för att prata om deras
arbetssituationen. Vid mötet diskuteras arbetsmängden samt den fysiska och sociala
arbetsmiljön. Medarbetaren får tillfälle att berätta om hur hen upplever sin arbetssituation.
Om det finns något som den enskilde medarbetaren upplever som negativt får hen ge sina
förslag på hur situationen skulle kunna förbättras. Utifrån dessa förslag förs en gemensam
diskussion kring vad den enskilde medarbetaren själv kan ansvara för samt vilka åtgärder som
enhetschefen kan vidta.
För att skapa delaktighet i arbetsgruppen och öka möjligheten för medarbetarna att komma till
tals och vara delaktiga i utvecklingen kommer det ges tillfälle för dem att leda
enhetsgemensamma möten. Att leda ett möte ger ökade kunskaper om hur viktigt det är att
samtliga mötesdeltagare är aktiva och bidrar med innehåll till mötet för att det ska bli givande.
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Att ge alla medarbetare möjligheten att få vara mötesledare kommer på sikt att ge dem
erfarenheter som bidrar till ökad delaktighet och större engagemang vilket kommer att ha en
gynnsam effekt på utvecklingen av det arbete som bedrivs på enheten.
Uppföljning

Uppföljning sker årligen genom medarbetarenkäten samt medarbetarsamtalet. Därutöver följs
medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation upp en gång per kvartal tillsammans med
chef. Enhetens medarbetare får vid detta tillfälle skatta sin arbetssituation på en 10-gradig
skala.
Att enhetens medarbetare leder enhetsgemensamma möten kommer att följas upp
kontinuerligt under året.
Nämndmål:
3.2.2 Nämndens verksamheter använder resurser effektivt, hållbart och
innovativt
Beskrivning

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

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

Enhetens medarbetare upplever att utredningsarbetet förenklas genom nya digitala
hjälpmedel.
Enhetens medarbetare samverkar internt med andra enheter.
Kunskap/kompetens som inhämtats på utbildningar och eller föreläsningar nyttjas effektivt på
hela enheten.
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Arbetssätt

Under året kommer handläggarna att börja använda sig av iPads vid möten med enskilda. Ett
program möjliggör för dem att skriva sina mötesanteckningar med en särkskild penna direkt
på iPaden. Den handskrivna texten omvandlas därefter till datatext och kan sedan överföras
till den enskildes utredning. På så vis slipper handläggaren dubbeljobbet med att manuellt
skriva in sina mötesanteckningar i utredningen vilket i sin tur kommer att leda till att
dokumentationstiden förkortas.
På enheten tror vi att samverkan leder till ett bättre resultat för både den enskilde brukaren
och medarbetarna. Under året kommer vi att upprätta rutiner för samverkan med de enheter
där vi saknar sådana. Vi har även för avsikt att ta initiativ till att revidera de rutiner som redan
finns.
Socialsekreterarna på Vuxenenheten har längre erfarenhet av att formulera mål tillsammans
med den enskilde samt att skriva strukturerade beställningar än vad vi har. Vi kommer under
året därför att ta hjälp av dem för att utveckla och förbättra oss inom detta område.
Det är inte effektivt att skicka alla medarbetare på alla utbildningar/föreläsning som erbjuds.
De som deltar på en utbildning/föreläsning får därför i uppdrag att delge sina kollegor det de
har lärt sig. Detta kan ske på APT eller i samband med något annat möte där det lämpar sig.
Uppföljning

Att vi når målet och de förväntade resultaten kommer att följas upp på APT under året.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Inrätta samverkansforum med andra enheter inom socialtjänstavdelningen

2019-01-22

2019-12-31

Uppföljning av ekonomi
Resursanvändning
Budget 2019

Övrigt
Brukardialog
Brukardialog sker genom att handläggaren vid utredning/uppföljning av insatser inhämtar
information om den enskildes syn på sin situation och behov av stöd och hjälp. Den enskilde
får även möjighet att uppge sina personliga mål med den aktuella insatsen. I samband med
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detta möte får den enskilde även information om möjligheten att inkomma med klagomål och
synpunkter. Inkomna klagomål besvaras skriftligt av enhetschef.
Under året kommer vi jobba med att ta fram ett sätt för den enskilde att ge återkoppling på hur
hen upplevde mötet med handläggaren. Detta kommer mest troligt att ske digitalt med hjälp
av iPads.
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Inledning
Enhetens mål och grundläggande värdering
Enheten för prevention och familjebehandlings uppdrag är att bidra till en gynnsam
utveckling för barn och unga på Kungsholmen, samt att verka för att Kungsholmen är en
trygg plats.
Enheten har också som uppdrag att arbeta för att barn och ungas livschanser är jämlika.
Genom övergripande, gruppbaserade och individuella insatser ger enheten förutsättningar som
gynnar barns utveckling, tryggar barns uppväxtförhållanden samt stärker föräldrarollen.
Enheten arbetar för att så långt som möjligt stödja samspelet i samverkan med barnet och
föräldrarnas nätverk.
Enheten arbetar utifrån kärnvärdena engagerad, lyhörd och nytänkande. Enhetens arbete ska
så långt som möjligt utgå ifrån evidensbaserade metoder och praktik.
Enhetens organisation
Enheten består av fältassistenter, familjebehandlare, socialsekreterare råd och stöd,
preventionssamordnare och en fritidsgård.
Fältassistenternas uppdrag är att arbeta med målgruppen barn och unga i åldersgruppen
mellan 10- till och med 18 år. Fältassistenterna består av 2 heltidstjänster.
Enheten har tre familjebehandlare, heltidstjänster. Familjebehandlarna har som uppdrag att
öka föräldrars omsorgsförmåga och utformas så att familjen kan utveckla de förändringsbara
faktorer som verkar för en gynnsam utveckling för barnen. Familjebehandlarna arbetar med
familjer där föräldrarna behöver utveckla sin föräldraförmåga för att barnen ska få sina
grundläggande behov tillgodosedda. Familjebehandling är en biståndsbedömd insats från
familjeenheten.
Enheten har två socialsekreterare råd och stöd som håller i föräldrarmottagningen.
Socialsekreterarna har ett behandlar uppdrag och tar emot uppdrag från Familjeenheten och
ger insatser till barn samt i viss mån föräldrastödjande insatser.
Enheten har en preventionssamordnare som är ansvarig för att samordna det förebyggande
arbetet gentemot ungdomar 10-18 år, där ANDT-arbetet (alkohol, narkotika, doping och
tobak) har en stor del. Preventionssamordnaren har även en samordnande funktion i
stadsdelsförvaltningens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
Kuggen är Kungsholmens kommunala fritidsgård som bedrivs i enhetens regi. Kuggen har sin
lokal i Rålambshovsskolans paviljong. Syftet med fritidsgården är att ge Kungsholmens
ungdomar möjlighet till en jämlik och god fritid. Kuggen drivs av timvikarier.
Utvecklingsområden 2019
Under hösten 2018 startade enheten upp föräldrarmottagning, det är en verksamhet som
kommer att följas upp och utvärderas under 2019.
Fältassistenterna kommer att fortsätta att ”skolfälta” på alla Kungsholmens skolor. Ett viktigt
uppdrag under året är att lotsa pojkar till ungdomsmottagningen samt att hitta en bra metod att
arbeta med flickor som upplever psykiskohälsa. Utvecklingen av olika föräldrarstödsprogram
kommer att fortsätta under året för att stärka samspelet mellan barn och föräldrar.
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Under 2019 är samarbetet fortsatt prioriterat med familjeenheten, för barnens bästa och fokus
på barnperspektivet för att få till en så effektiv resursanvändning som möjligt.
Preventionssamordnarens uppdrag kommer att vara att skapa en handlingsplan för ANDTarbetet samt revidera handlingsplanen för våldsbejakande extremism med en ny
lägesbeskrivning. Fokus kommer också att vara på SSP-möten med skola, socialtjänst och
polis samt Kungsholmens trygghetsarbete.
KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
Nämndmål:
1.2.1 Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert
Beskrivning

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

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

Startdatum

Slutdatum

Arrangera trygghetsvandringar tillsammans med polisen och trafikkontoret.

2019-01-01

2019-12-31

Enhetsmål:
Flickor och pojkar, kvinnor och män, är trygga i sitt stadsdelsområde
Förväntat resultat

Enhetens arbete ska bidra till att invånarna och besökare upplever sig trygga.
Arbetssätt

När det kommer till det trygghetsskapande arbetet för Kungsholmens stadsdelsförvaltning har
enheten ett särskilt ansvar då preventionssamordnaren arbetar med Kungsholmens
trygghetsfrågor. Enheten arbetar på följande sätt för att säkerställa tryggheten för
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Kungsholmens invånare och besökare.
• Trygghets- och säkerhetsråd 4 ggr/år
• Deltagande i den avdelningsövergripande trygghetsgruppen
• Samverkan med Sprututbytet, Landstinget, vuxenenheten samt representanter från
civilsamhället.
• Trygghetsskapande genom fältarbete på kvällen
• Enheten är behjälplig i att organisering av Nattvandrarna tillsammans med Västermalms
församling
• Revidering och samordning av handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
• Revidering och samordning av samverkansöverenskommelsen med polisen
• Avstämningsmöten mellan fältassistenterna och ungdomspoliserna kommer att genomföras
tre gånger per termin
• Trygghetsdialog med Kungsholmen två råd, Pensionärsrådet och Funktionshinderrådet, i
syfte att informera om trygghetsläget på Kungsholmen. Råden får själva utrycka sin bild av
trygghetsläget och komma och tillsammans komma överens om vart trygghetsvandringen ska
hållas.
• Trygghetsvandring tillsammans med polis, minst en gång per år
• För oväntade händelser har enheten en krisplan och all personal ingår den centrala kris och
beredskapsgruppen.
Uppföljning

I samband med veckomöten, månatliga avstämningsmöten med preventionssamordnaren samt
inför tertialuppföljning och årsrapportering.
Utveckling

Resultatet av Stockholms stads trygghetsmätning visar att den upplevda tryggheten ligger
oförändrat kvar på en hög nivå i Kungsholmens stadsdelsområde. Andelen otrygga är
fortfarande låg trots en mindre ökning de senaste åren. Tittar man på några specifika
stadsdelar på Kungsholmen, och specifika frågor, kan man dock se vissa försämringar i
upplevd trygghet. Stadshagen och Östra S:t Göran skiljer ut sig något då fler har angett att de
upplever sig otrygga där.
Som en del i att arbeta med trygghetsmätningens resultat startades en avdelningsövergripande
arbetsgrupp. Deltagarna består av representanter från stads- och parkmiljöavdelningen,
förskoleavdelningen, äldreomsorgsavdelningen, socialtjänstavdelningen. Enheten
representeras av preventionssamordnaren.
Som ett sätt att öka Kungsholmsbornas delaktighet och inflytande över sitt närområde och för
att öka tryggheten, bjuds medborgare in till 1-2 trygghetsvandringar under 2018 vilket
kommer att fortsätta att göras under 2019.
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Nämndmål:
1.2.3 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Beskrivning

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

Medarbetare har kunskap för att upptäcka våld eller hot om våld i nära relationer. Personer
utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd och de som utövar våld får
stöd att bryta sitt beteende. Barnrättsperspektivet beaktas alltid.
Enhetsmål:
Enhetens arbete leder till att våld i nära relationer upphör.
Förväntat resultat

Alla skolor på Kungsholmen erbjuds stöd i våldsförebyggande arbete. De barn och vuxna som
utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas, och får information om var de kan vända
sig för råd, stöd och behandling.
Arbetssätt

All personal inom enheten har kunskap om våld i nära relationer, och därav ett ansvar att
verka för att den som utsatts för brott, och dennes närstående, får stöd och hjälp. Enheten
hänvisar de som utsatts för våld, eller själva utövar våld, till relationsvåldscentrum
innerstaden. Enheten ska särskilt beakta att ett barn eller en ungdom som bevittnat våld, eller
andra övergrepp av närstående, är offer för brott och enheten ansvarar för att barnet får det
stöd och den hjälp som barnet behöver. Insatsärenden där det inte är känt att våld finns ska
behandlaren återremittera till familjeenheten som är beställare, för att se om andra åtgärder
ska vidtas.
Behandlare som arbetar med barn som har varit utsatt för våld eller bevittnat våld arbetar med
olika metoder där varje familj och barn är unikt och därför skräddarsys behandlingen efter
familjens behov och förmåga. Familjebehandlarna erbjuder även föräldrar ”Tryggare barn”
som är en insats som ges till familjer där det har inkommit en orosanmälan om våld eller
kränkning mot barn. I ”Tryggare barn” ingår vissa moment som är teman i behandlingen, det
innebär att alla familjer tar del av samtliga teman för att förebygga och förhindra våld.
Enheten kommer från och med 2019 att kunna erbjuda Kibb (kognitiv behandling vid
barnmisshandel) för de barn som har blivit fysiskt misshandlade. Barn som utsatts för fysisk
misshandel behöver bearbeta de specifika händelser de varit med om för att minska olika
typer av symtom som misshandel kan ge. Kibb ger föräldrar som utsatt sina barn nya
strategier i sin barnuppfostran. Metoden är evidensbaserad.
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Arbetssätt för att möta personer som blir utsatta för hedersrelaterat våld är bristfälligt då
målgrupen är begränsad på Kungsholmen. Enheten kommer att se över arbetssättet för
området och inkludera detta i de lokala rutinerna för våld i nära relationer.
Enheten har även en utsedd resursperson som är särskilt kunnig inom området.
Resurspersonen ingår i stadsdelsförvaltningens avdelningsövergripande resursgrupp mot
relationsvåld. Gruppens syfte är att samordna den interna samverkan. Resurspersonen sprider
även kunskap till övriga enheten
De inom enheten som arbetar direkt med barn, ungdomar och föräldrar, kan bistå
familjeenheten med säkerhetsplanering.
Fältassistenterna erbjuder alla grundskolor (kommunala och fristående), tre stycken
lektionstillfällen med metodmaterialet ROS (respekt och självrespekt). ROS handlar om att
minska sexualbrott och våld utifrån en genusförändrande ansats genom att medvetandegöra
och synliggöra frågor som eget ansvar, gränsdragning och värderingar.
Insatser i skola eller i samhället kan bidra till att minska våld i unga människors nära
relationer. Ett sätt att bryta våldscirkeln är tidiga insatser för att förbättra de ungas sociala
kompetens. Enhetens fältassistenter har kunskap om metoden MVP (mentorer i
våldsprevention), och erbjuder stöd och kompetens till alla skolor som vill arbeta med denna
metod.
Kuggen / Kungsholmens fritidsgård fortsätter sitt arbete med Machofabriken; ett kreativt
redskap för att arbeta med jämställdhet med barn och unga mellan 13-25 år. Detta stärker
kunskapen om normkritik vilket minskar risken för våld i relationer i preventivt syfte.
Enheten säkerställer att all personal har utbildning om våld i nära relationer genom en särskild
webbutbildning som är riktad till personal inom socialtjänsten. För att säkerställa att ny
personal har samma kunskap ingår webb-utbildningen i checklistan vid introduktion för ny
personal.
Uppföljning

Dessa ärenden följs upp i regelbundna ärendedragningar, och ärendehandledning av extern
handledare.
Lokal rutin ska se över om det behövs, Kungsholmens lokala handlingsplan för våld i nära
relationer ska implementeras på personalmöte av resurspersonen.
Utveckling

Av de remisser som inkommit från familjeenhetens barn och ungdomsgrupp till enhetens
behandlare framgår att många uppdrag rör fysiskt våld. Av den anledningen kommer enheten
att kompetenshöja personalen med Kibb (kognitiv behandling vid barnmisshandel) för att
kunna möta detta behov.
Under 2018 startades relationsvåldscentrum innerstaden upp, och enheten har identifierat och
hänvisat ärenden dit. Enheten har löpande säkerställt att ny personal får kunskap om
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relationsvåld. Detta kommer vi att fortsätta med under 2019.
Vad gäller hedersrelaterat våld har enheten identifierat det som ett utvecklingsbehov under
2019.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Lokal rutin för våld i nära relationer.

2019-01-01

2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av
hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2019-01-01

2019-12-31

Nämndmål:
1.4.1 Förebyggande och tidiga insatser ger barn och unga goda uppväxtvillkor
Beskrivning

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

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

Startdatum

Slutdatum

Genomföra föräldrastödsutbildningar med tema cannabis och alkohol

2019-01-01

2019-12-31
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Enhetsmål:
Enhetens mål är att främja gynnsamma uppväxtvillkor för alla flickor och pojkar på
Kungsholmen genom preventiva insatser.
Förväntat resultat

Enheten ska stärka skyddsfaktorer för barn och ungdomar genom preventiva åtgärder. Ett
förväntat resultat är en minskad användning av alkohol, narkotika och tobak bland unga.
Arbetssätt

Preventionssamordaren har ett övergripande strukturellt ansvar för det preventiva arbetet. För
att uppnå det förväntade resultatet så fortsätter den redan existerande samverkan mellan skola
(mellanstadiet upp till gymnasiet), socialtjänst och polis i form av nätverket SSP. Enheten
samordnar socialtjänsten, skola (kommunala och fristående) och polisen i SSP-möten 4
gånger per år för alla mellanstadier och högstadium samt 2-4 gånger per år för
gymnasieskolor. Antalet möten per år har satts utifrån skolornas egna önskemål. Syften med
SSP-möten är att främja preventiva åtgärder och kunskaper, som rör ANDT och
trygghetsfrågor, samt att barn och ungas skyddsfaktorer stärks.
En viktig del för att uppnå resultatet är att preventionssamordnaren lokalt bryter ner
Stockholms stads nya ANDT-strategi, enheten använder de riktlinjer som finns från
socialförvaltningen.
Fältassistenterna erbjuder alla skolor på Kungsholmen föreläsningar som rör ANDT, samt
andra preventiva föreläsningsserier. Fältassistenterna uppsöker alla skolor på Kungsholmen
och informerar generellt om vad socialtjänsten och ungdomsmottagningen har att erbjuda,
genom det skolfältuppdrag fältassistenterna har. Under 2019 kommer fältassistenterna ha ett
särskilt fokus på att fånga upp unga pojkar och hänvisa dem till ungdomsmottagningen.
Fältassistenterna kommer också att ha ett fokus på unga flickor med psykisk ohälsa, där man
under skolfält kommer att fånga upp flickor som kan vara i behov av stöd. Fältassistenterna
kan erbjuda förebyggande samtal på ungdomsmottagningen, med fokus på att lotsa vidare till
lämplig instans.
Ungdomar som begår sitt första brott ska inom två dygn erbjudas allvarssamtal med
fältassistenterna och mottagningsgruppen i syfte att stävja brottslighet i ett tidigt skede.
Enheten har ett uppdrag att arbeta med barn och ungdomar som befinner sig i den öppna
drogscenen. Arbetssättet för detta är bl.a. att kvällstid arbeta på fältet där barn och ungdomar
rör sig för att bryta destruktiva aktiviteter. I fältassistenternas uppdrag ingår att tidigt
identifiera barn i särskild riskzon och göra orosanmälningar till familjeenheten.
För att stärka föräldrars föräldraförmåga erbjuds Komet-utbildning för småbarnsföräldrar och
tonårsföräldrar. Komet är ett strukturellt föräldrastödsprogram. Enheten kommer också att
erbjuda riktade förädraföreläsningar bland annat "Har du en tonåring", med syfte att hantera
föräldrarollen.
För att sprida kunskap om risk- och skyddsfaktorer för små barn kommer
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preventionssamordnaren att erbjuda föreläsningar till förskolepersonal. Syftet är att öka
kunskapen och säkerställa att förskolepersonal får kunskap som rör prevention,
Nätverket för innerstadens fritidsledare, där preventionssamordnaren och en fritidsledare
deltar, kommer att anordna föreläsningar för all fritdisgårdspersonal som kommer att ha
preventiva teman.
Uppföljning

Arbetet följs upp i veckomöte med fältassistenterna, preventionssamordnare samt personal
från Kuggen.
Utveckling

Under 2018 har enheten anordnat allmänna föräldrarstödsföreläsningar för föräldrar på
Kungsholmen, som har varit välbesökta. Enheten ser att det finns ett stort behov och
efterfrågan om sådana föreläsningar. Därför kommer enheten att utveckla dessa föreläsningar.
Ett annat utvecklingsbehov som fältassistenterna har uppmärksammat under 2018 är behovet
att komma i kontakt med en fältassistent i form av råd och stödsamtal. Därför kommer
fältassistenterna att utveckla sådana samtal på ungdomsmottagningen för att sedan kunna lotsa
dem till ungdomsmottagningen eller socialtjänsten eller annan lämplig verksamhet.
Enheten har ett större uppdrag som gäller hela förvaltningen att bryta ner stadens ANDThandlingsplan och när det arbetet är färdigt påbörja implementering av strategin.
För gruppen HBTQ-ungdomar finns en risk för ökad psykisk ohälsa. Av den anledningen
kommer enheten att undersöka vilken typ av aktivitet eller insats som skulle kunna möta upp
behovet som detta innebär.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheten kommer att erbjuda föräldrarstödsföreläsningar

2019-01-15

2019-12-31

Uppsökande verksamhet för barn / ungdomar på ungdomsmottagningen

2019-01-17

2019-12-31

Enhetsmål:
Enhetens mål är att ge tidiga stöd och behandlingsinsatser till flickor, pojkar och
föräldrar.
Förväntat resultat

För att ge fickor och pojkar trygga uppväxtvillkor
Arbetssätt

Familjebehandlarna arbetar utifrån biståndsbedömda beslut från familjeenheten. Genom
systematiskt förändringsarbete med föräldrarna minskar riskfaktorer och ökar
skyddsfaktorerna. Behandlarna har en rad olika metoder som de kan använda sig av utifrån
den specifika familjens behov. Insatsen sker genom att barnens perspektiv inkluderas i
behandlingen. Familjebehandlarna ska systematiskt följa upp att barnen är delaktiga och har
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inflytande i behandlingssituationen. Detta sker genom samtal med barnen om deras
upplevelse av förändringsprocessen.
Behandlarnas uppdrag är också att arbeta med redan placerade barn för att möjliggöra en
kortare placering och att barnet återgår till hemmet.
Enheten erbjuder också behandlingsinsatser för ungdomar där man identifierat problem som
är mer avgränsade till den egna personen snarare än till hela familjen. De barn och ungdomar
som har stödbehov erbjuds stöd genom särskild kvalificerad kontaktperson (SKP).
För föräldrar som inte är aktuella inom socialtjänsten, och har barn mellan 0-19 år, erbjuds 15 råd- och stödsamtal via föräldrastödsmottagningen. Föräldraskapsstödet inriktas till
föräldrar som själva önskar lösa sina svårigheter där en kortare samtalskontakt anses
tillräcklig. Syftet med föräldrastödsmottagningen är att föräldrar i ett tidigt skede ska kunna få
hjälp i sitt föräldraskap innan svårigheterna växer sig alltför stora.
Familjebehandlarna erbjuder barngrupper till barn med skilda föräldrar i form av
samtalsserien "Mina föräldrar är skilda". Grupperna skapas utifrån efterfrågan.
Under 2019 kommer familjebehandlarna att gå en HBTQ-utbildning med familjeenheten för
att höja kompetensen om HBTQ och normkritik.
Uppföljning

Kompetenshöjning av personal i behandlingsmetoden Kibb.
Uppföljning sker löpande av ärenden till föräldrastödsmottagningen och redovisas separat
statistik.
För att säkerställa att barnrättsperspektivet i familjebehandling följs kommer kollegial
granskning att ske under 2019.
Antal ärenden och ärendeprocess följs upp genom regelbundna veckomöten samt
ärendehandledning för familjebehandlarna, samt även på chefsnivå genom veckomöten.
Enhetschef ingår även i det stadsövergripande chefsnätverket för öppenvårdsbehandling för
att säkerställa kvalitet och en evidensbaserad praktik.
Utveckling

Under 2018 har enheten identifierat ett behov hos föräldrar som inte är aktuella inom
socialtjänsten vad gäller råd och stöd i föräldrarollen. Detta har gjort att enheten har under
hösten 2018 provat sig fram och erbjuder frivilliga råd och stöd samtal. Vilket har fallit väl ut,
intresset för dessa samtal har varit stort.
Indikator

Årsmål

Måluppfyllelse för avslutade ärenden inom familjebehandlingen

70 %

Aktivitet
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Information om barns rättigheter.

2019-01-17

2019-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark
besöksnäring
Nämndmål:
2.4.1. Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kultur- och fritidsutbud
Beskrivning

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

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

Enheten skapar förutsättningar för att barn kan ta del av ett gott fritidsutbud som främjar
möjligheter till eget skapande.
Arbetssätt

Kuggen ger barn möjlighet att vara delaktiga i framtagandet av aktiviteter. Kuggen ska sträva
mot att hålla en jämn fördelning mellan flickor och pojkar, och fortsätter att erbjuda
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aktiviteter som passar alla.
Kuggen erbjuder kulturaktiviteter i den ordinarie verksamheten i form av bland annat
hobbyrum, där finns material som uppmuntrar till skapande för att få möjlighet till att utrycka
sig på olika sätt. Även särskilda kulturaktiviteter anordnas. Fritidspersonalen har kunskap och
informerar om hur barn och unga kan ansöka om kulturbidrag.
Under våren kommer fältassistenterna att utreda möjligheter till riktade aktiviteter för barn
med funktionsnedsättning och HBTQ-personer.
Nätverket för fritidsledare (bestående av fritidsledare och preventionssamordnare från
Södermalm, Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen) ska se över vilken kompetenssatsning
som ska göras för yrkesgruppen för våren och hösten 2019.
Enheten har tagit fram en brukarundersökning för Kuggen, som genomfördes 2018. Den ska
presenteras för personalen och användas som vägledning för vilka aktiviteter som ska
genomföras under 2019. Kuggens gårdsråd ska, tillsammans med personalen, också vara
delaktigt i utformandet av aktiviteter.
Under 2019 kommer fritidsgården att göra någon typ av kulturaktivitet på
Nationaldagsfirandet i Rålambsohovsparken för att presentera sin verksamhet för allmänheten
på Kungsholmen. Barn som besöker nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken kan prova på
olika aktiviteter som Kuggen erbjuder.
Uppföljning

Uppföljning med personal från Kuggen sker en gång i veckan på måndagsmöten.
Personalmöten med hela gruppen sker ca två gånger per termin utöver det har fritidsledarna
möte med hela innerstadens fritidsledare för kompetenshöjning samt för att få ökad
samverkan med andra fritidsgårdar.
Varje månad samlas besöksstatistik samt könsfördelning in, uppföljning och analys av denna
statistik görs i tertial 1-2, samt verksamhetsberättelsen.
Utveckling

Gårdsrådet som består av barnen som använder sig av Kuggen är under uppbyggnad och
utveckling ska utvecklas under året. För att nå så många barn och som möjligt behöver
fritidsgården sprida kunskap om att de finns, samt lyssna av vad besökarna har för önskemål
om aktiviteter till detta kommer brukarundersökningen att användas. För att nå rätt målgrupp
är alla Kuggens aktiviteter kostnadsfria.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Brukarundersökning för barnen som deltar på Kuggen

2019-01-15

2019-12-31

Enheten kommer att erbjuda barn med funktion variation fritidsaktiviteter

2019-01-18

2019-12-31

Enheten kommer att erbjuda minderåriga HBTQ-personer fritidsaktiviteter.

2019-01-15

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

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö
Beskrivning

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

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

Att enheten bidrar till stadens miljöarbete genom ett klimatsmart resande i tjänsten.
Arbetssätt

Enheten ska bidra till stadens miljöarbete genom att alltid välja det transportmedel som är
mest klimatsmart. Det innebär att alla resor som gör inom tjänsten sker gående, med cykel
eller el-cykel. Är detta inte genomförbart av olika skäl används kollektivtrafik eller den elbil
som förvaltningen innehar.
.
Uppföljning

Det efterlevs och följs upp i genom kontroll av budgeten då enheten inte har kostnader för
andra transportmedel.
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Utveckling

Enheten påbörjade arbetet med transporter under 2018, då fältassistenterna påbörjade sitt
fältarbete på el-cykel, som var ett mycket uppskattat sätt att transportera sig på under
fältuppdragen.
KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Nämndmål:
3.1.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Beskrivning

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

Nämndens budget är i balans och förvaltningen säkerställer en långsiktig stabilitet i
ekonomin. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör
anpassningar inom budgetramen utifrån behov. Prognossäkerheten är god och åtgärder vidtas
vid behov.
Enhetsmål:
Enheten för prevention och familjebehandlings ekonomi är långsiktigt hållbar.
Förväntat resultat

Enhetens har en budget i balans
Arbetssätt

Enheten har en liten och begränsad budget vilket innebär att budgeten behöver planeras
noggrant och prioriteras för att räcka till för årets alla olika aktiviteter som ska genomföras.
Den största delen av budgeten är personalbudget som är en fast kostnad och som inte kan
påverkas.
För att få en god inblick av budgeten ska de centrala och lokala rutiner som finns för inköp
följas, det som inhandlas ska vara upphandlat och köps in via Stockholm stads
inköpssystem.
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Uppföljning

Kostnaderna för verksamheten ska följas upp noggrant för att säkerställa effektiv
resursanvändning, enhetschef följer regelbundet upp budgeten med controller. Inköp ska
godkännas och tas upp med enhetschef.
Redovisning av budget sker på APT-möten.
Utveckling

Enheten har en budget i balas från 2018 och kommer att följa upp budgeten på samma sätt för
2019. Enheten har delvis kunnat driva flera aktiviteter via projekt från socialstyrelsen och
Länsstyrelsen, detta är något som enheten kommer att undersöka om det är möjligt även för
detta år.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Aktivt Medskapandeindex

82

82

År

Sjukfrånvaro

4,9 %

tas fram av
nämnd

Tertial

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

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

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

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel medarbetare inom socialtjänsten som kan rekommendera sin
arbetsplats

64 %

År

Ledarskapsindex

83

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter reviderar befintlig kompetensförsörjningsplan

2019-01-01

2019-09-30

Enhetsmål:
Enheten för prevention och familjebehandling ska vara arbetsplatser där alla trivs och
arbetsmiljön ska präglas av ett öppet arbetsklimat.
Förväntat resultat

Medarbetarna ska känna sig motiverade och delaktiga i arbetet.
Arbetssätt

Enhetschef och skyddsombud för enheten för prevention och familjebehandling ska
identifiera risker i arbetet och arbeta för att dessa ska minimeras. Detta görs genom att det
finns tydliga rutiner samt att alla medarbetare känner till dessa, alla nya medarbetare ska
också få en god introduktion. Ny personal ska ha en egen utsedd fadder som tillsammans med
enhetschefen säkerställer en god introduktion via introduktionsplanen. För en god arbetsmiljö
behöver enhetschef vara tillgänglig, det säkerställs genom uppföljning via veckomöten för de
enskilda grupperna samt APT.
Enheten ska verka för att bibehålla personal, detta följs regelbundet upp genom statistik, och
orsaker till avslut av tjänst följs upp genom avslutssamtal och medarbetarsamtal.
Arbetet på enheten är i ständig förändring och medarbetare behöver påfyllning av kompetens
för att bedriva ett evidensbaserat arbete. En kompetensförsörjningsplan är skapad för enheten
2018 där man säkerställer att alla har rätt kompetens för enhetens uppdrag. Enheten kommer
att revidera denna plan 2019.
Alla medarbetare ska ha minst ett medarbetarsamtal per år, under samtalet ska kompetens,
trivsel och hälsa uppmärksammas.
I år kommer ordförandeskapet på APT-möten att hållas av medarbetarna i ett rullande
schema. Detta för att se om enheten kan få till effektivare möten.
Uppföljning

Enheten kommer att analysera AMI (arbetsmiljö indexet) och välja ut tre punkter som vi ska
arbeta med tillsammans med under 2019.
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Utveckling

Enheten har haft ett högt AMI (arbetsmiljö index). Under åren har enheten arbetat med olika
frågor, dock finns det fortfarande ett utvecklingsarbete vad gäller vissa frågor så som att
rekommendera sin arbetsplats. Enheten kommer att 2019 fortsätta att arbeta med arbetsmiljön
på samma sätt som tidigare, vilket innebär att arbetsgruppen själva får välja ut de viktigaste
frågorna från medarbetarenkäten och arbeta med dem under året.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Gemensamma dagar där familjebehandlare och socialsekreterare råd och
stöd arbetar ihop gruppen

2019-01-17

2019-12-31

Nämndmål:
3.2.2 Nämndens verksamheter använder resurser effektivt, hållbart och
innovativt
Beskrivning

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

Nämndens verksamheter använder resurser effektivt så att invånarna får största möjliga nytta
för skattepengarna. Användandet av digitala verktyg och välfärdsteknik utvecklas. Inköp av
varor och tjänster följer riktlinjer och görs i första hand i inköpssystemet. Uppföljning av avtal
sker enligt plan. Resursfördelningen är jämställd.
Enhetsmål:
Enheten ska vara nytänkande och tillvarata evidensbaserade metoder för en maximal
effektiv organisation
Förväntat resultat

Enheten ska hålla sig ajour med rådande evidensbaserade metoder inom verksamhetens
områden för att medborgarna på Kungsholmen ska få maximal utdelning av verksamhetens
resurser.
Arbetssätt

Enheten ska sträva efter att kunna ge hög kvalitet inom de områden som enheten arbetar med.
Den service och de insatser som ges är i paritet med det som erbjuds i stadens övriga
stadsdelsförvaltningar utifrån ett likställighetsperspektiv för stadens invånare. Enheten
säkerställer detta genom att delta på de olika nätverk som är aktuella inom vårt område, så
som preventionsnätvek, fältnätverk för medarbetare och enhetschefnätverk,
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öppenvårdsnätverk för medarbetare och enhetschefnätverk, nätverk för våldsbejakande
extremism, fritidsledarnätverk och länsstyrelsens olika nätverk.
Enheten kommer att göra en nulägesanalys utifrån våldsbejakande extremism för att se vilka
behov som finns för 2019, samt vilket behov av kompetensförsörjning som finns inom
förvaltningen.
En årlig lägesbild av de områden där polissamverkan kan vara aktuell kommer att göras under
hösten 2019, för att så effektivt som möjligt samverka med polisen i gemensamma frågor.
Genom nya arbetssätt och ökad samverkan mellan enheter samt metodutveckling finns bättre
förutsättningar att arbeta med kvalitetsutveckling och skapa insatser och stöd som blir ännu
bättre för enhetens brukare. Enhetens utvecklingsarbeten sker i processer med löpande
uppföljning och förbättringar. Enheten kommer att ha två planeringsdagar med
personalgrupperna med fokus på nytänkande och att initiativ till att utveckla arbetsmetoder.
En viktig del i arbetet med att uppnå en evidensbaserad praktik är att alla medarbetare har rätt
kompetens utifrån behovsläget. Därför har enheten en kompetensförsörjningsplan som ska
uppdateras under året.
Uppföljning

Minst två planeringsdagar under 2019.
Enheten deltar i de nätverksmötena som staden rekommenderar.
Utveckling

Enheten fortsätter sitt påbörjade arbete kring utveckling, evidens och effektivitet, samt är
öppen för de nya behov som kan uppstå i den ständigt föränderliga kontext man verkar inom.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kartläggning samverkan för Enheten för prevention och familjebehandling

2019-01-17

2019-12-31

Uppföljning av ekonomi
Resursanvändning
Budget 2019

Övrigt
Brukarinflytande, synpunkter och kvalitet
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Enheten arbetar aktivt för att öka brukarinflytande inom socialtjänsten.
Brukarundersökningarna är ett verktyg i enheternas kvalitetsutvecklingsarbete, därför är
brukarnas synpunkter viktiga.
Kvalitetsgarantier finns från tidigare år (senast uppdaterade 2015). Enheten kommer under
2019 att uppdatera dessa kvalitetsgarantier och föra in de nya verksamhetsområden som
enheten nu ansvarar för.
Fritidsgården / Kuggen:
Under hösten 2018 har enheten tagit fram en enkät som vänder sig till brukare på
fritidsgården. I enkäten mäts bland annat hur barnen upplever utbudet av olika aktiviteter,
trygghet, samt önskemål om vad man vill att fritidsgården ska göra i framtiden. Under våren
2019, då planeringen av verksamhetsåret görs, analyseras svaren på enkäten för att man ska
kunna ge ett bra fritidsutbud till barnen på Kungsholmen. Samma enkät som togs fram hösten
2018 kommer att användas under hösten 2019.
Kuggen arrangerar ett gårdsråd några gånger per år, då man bjuder in besökarna för att föra en
diskussion om vad som ska hända på fritidsgården. Det kan handla om arrangemang,
aktiviteter eller något annat som man upplever behövs på fritidsgården
Familjebehandling och föräldrarmottagningen
Alla behandlingsärenden får vid avslut lämna synpunkter på den genomförda behandlingen i
en särskild utvärderingsenkät. Resultatet från brukarundersökningen ger behandlarna en
uppfattning om hur brukarna upplever kvaliteten av behandlingen, eller de råd- och
stödsamtal som enheten ger. Om ett utvecklingsområde identifieras är det viktigt att enheten
vidtar åtgärder för att uppnå förbättringar.
Föräldraföreläsningar
Enheten genomför årligen en rad olika ”storföreläsningar” till de som bor och har barn på
Kungsholmen. Utöver det har enheten grupper för föräldrar och barn, så som Komet och
”mina föräldrar är skilda”. Enheten följer upp och utvärderar dessa föräldrastödsaktiviteter
genom enkäter. Enkäterna är också rådgivande i vilka behov föräldrar har när det kommer till
föreläsningar och utbildningar.
Klagomål och synpunkter
Information om vart man vänder sig för att lämna synpunkter finns i behandlingslägenheten,
där enheten träffar sina brukare för samtal. Enheten har sedan 2018 ett
kvalitetsledningssystem, där rutiner finns för att följa upp klagomål och avvikelsser.
Enhetschef ska vid klagomål eller synpunkter se till att det sker en första återkoppling till den
som lämnat detta inom 24 timmar (vardagar). Återkoppling sker personligt. Återkoppling kan
bestå av ett slutligt besked eller information om en fortsatt hantering och vem som är
kontaktperson i ärendet. Den personliga kontakten möjliggör att ytterligare information kan
inhämtas om synpunkten eller klagomålet. Vid kontakten ska en överenskommelse göras om
hur genomförd utredning ska återkopplas till den som lämnat synpunkt och klagomål.
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Inledning
Enheten för stöd och service i hemmet arbetar mot följande målgrupper; Vuxna personer med
långvarig psykisk funktionsnedsättning som beviljats insatsen stödboende eller boendestöd
enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vuxna personer med funktionsnedsättning som beviljats
insatsen gruppbostad eller servicebostad enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Personer med funktionsnedsättning som beviljats insatsen personlig
assistans enligt SoL, LSS och statlig assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).
Personer som beviljats ledsagning och eller avlösarservice enligt LSS samt avlösning och
ledsagning för personer upp till arton år enligt Sol. Enheten samarbetar med Norrmalm,
Södermalm och Östermalms stadsdelsförvaltningar i utförandet av personlig assistans driven i
kommunal regi.
Verksamheten styrs av LSS, SoL, Arbetsmiljölagen, Arbetsrättslagstiftning, Hälso- och
Sjukvårdslagen, Stockholms stads policys och riktlinjer. Samverkan sker med Primärvården,
Företagshälsovården, Försäkringskassan, Enheten för personer med funktionsnedsättning,
Hemtjänsten och andra berörda verksamheter inom Stockholms stad.
Enhetens uppdrag är att utifrån SoL och LSS utforma stöd, service och omvårdnad så att
brukaren kan leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar,
önskemål och behov.
Enheten är organiserad på följande sätt, enhetschef, administrativ assistent, fyra biträdande
enhetschefer, nio vårdare med samordningsansvar, en samordnare, vårdare, personliga
assistenter, anhöriganställda samt boendestödjare. Sammanlagt har enheten
ca etthundrafemton tillsvidareanställda medarbetare, till detta kommer sammanlagt ca sextio
vikarier och anhöriganställda.
Enheten består av följande verksamheter. Sju gruppbostäder och två servicebostäder fördelade
jämnt på två biträdande enhetschefer. En biträdande enhetschef ansvarar för tre stödboenden
samt boendestöd i eget hem. En biträdande enhetschef ansvarar för personlig assistans.
Socialpsykiatriska utförarenhetens uppdrag är att ge stöd till personer med långvarig psykisk
funktionsnedsättning. De flesta av klienterna bor i ordinärt boende eller i något av enhetens
tre stödboenden. Stödboende kan ses som en mellanform mellan ett helt självständigt boende
och en gruppbostad. Verksamheten ger på uppdrag av Enheten för ensamkommande (EKB)
boendestöd till nyanlända unga vuxna.
Insatsen personlig assistans innebär att vuxna, barn och ungdom med funktionsnedsättning
utifrån sina egna förutsättningar, önskemål och behov får stöd, service och hjälp för att kunna
leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatsen utförs i brukarens eget hem. Avlösarservice
är en form av avlastning till för personer som ger stöd och service till en anhörig eller
närstående i hemmet.
Gruppbostäder och servicebostäder arbetar mot målgruppen vuxna personer med
funktionsnedsättning som beviljats denna insats. Varje gruppbostad - servicebostad har en fast
personalgrupp och det finns tillgång till gemensamhetsutrymmen.
Enheten har en handlingsplan för kvalitetshöjande åtgärder. Denna plan ska revideras under
våren 2019, implementeras i verksamheten och göras tillgänglig digitalt för samtliga
medarbetare.
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KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
Nämndmål:
1.2.3 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Beskrivning

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

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

Att medarbetarna ska ha kunskap om hur de agera när de möter brukare som är utsatta för
våld i nära relationer
Arbetssätt

Implementera stadens program mot våld i nära relationer och våldsbejakande extremism
Implementera Reda-ut-häfte
Resursanvändning

Stockholms stads program mot våld i nära relationer och våldsbejakande extremism
Reda-ut-häfte, ett system av symbolkartor som kan vara en hjälp i en
kommunikationssituation kring exempelvis relationsvåld.
Uppföljning

Av enhetschef på ledningsmöte
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Implementera Reda-ut-häfte på grupp och servicebostäder

2019-01-18

2019-12-31

Implementera stadens program mot våld i nära relationer och
våldsbejakande extremism

2019-01-18

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

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av
hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

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

89 %

Fastställs
2019

År

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

90 %

90 %

År

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

78 %

78%

År

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

92 %

92 %

År

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

Nämnden når det förväntade resultatet genom att säkerställa att den enskilde har inflytande
över det stöd som ges. En prioritering under 2019 är att utveckla boendestödet och
sysselsättningsverksamheten för personer med psykiskt funktionsnedsättning för att öka deras
möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällets gemenskap. Brukare är delaktiga
i utformandet och genomförandet av insatserna.
Personer med missbruksproblem får stöd att komma ifrån missbruket och leva ett
självständigt liv genom aktiva insatser i form av i form motiverande samtal, öppenvård och ett
nära samarbete med Stockholms stads uppsökarverksamhet.
Samverkan med hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och Kronofogdemyndigheten är en
förutsättning för ett aktivt vräkningsförebyggande arbete som motverkar hemlöshet.
Förvaltningen säkerställer att rutiner och arbetssätt finns för att särskilt uppmärksamma
familjer med barn som har en osäker boendesituation.
Genom att utbilda medarbetare i barnrättsperspektivet tillförsäkras att barn uppmärksammas
ärenden där en förälder aktualiseras hos socialtjänsten.
Förväntat resultat

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

Årsmål

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

85 %

KF:s årsmål

Periodicitet
År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Inrätta samverkansforum för beställare och utförare inom
funktionsnedsättnings- och socialpsykiatriområdet

2019-01-01

2019-12-31

Enhetsmål:
Brukarna är delaktiga i och har inflytande över hur och när stödet utförs. Brukaren
lever ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar, önskemål och behov.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ge förutsättningar för deltagande i brukarundersökningen

2019-01-18

2019-12-31

Genomföra en egen enkätundersökning på grupp och servicebostäderna

2019-01-18

2019-12-31

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

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

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

Startdatum

Slutdatum

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

2019-01-01

2019-12-31

Metoden Kollegial observation ska implementeras inom
utförarverksamheterna för socialpsykiatri och funktionsnedsättning

2019-01-01

2019-12-31

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

2019-01-01

2019-12-31
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Enhetsmål:
Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv utifrån sina individuella
förutsättningar
Förväntat resultat

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

För att brukarna ska kunna leva ett självständigt liv med delaktighet och inflytande krävs att
de får samma bemötande och stöd oavsett vem som arbetar. Enhetschef och metodhandledare
kommer att fortsätta det arbete som påbörjades under 2018 med att i respektive personalgrupp
förtydliga och förankra arbetsmetoder och förhållningssätt.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ge förutsättningar för deltagande i brukarundersökningen

2019-01-18

2019-12-31

Genomföra en egen enkätundersökning på grupp och servicebostäderna

2019-01-18

2019-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark
besöksnäring
Nämndmål:
2.4.1. Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kultur- och fritidsutbud
Beskrivning

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

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 795

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 8 (13)

Förväntat resultat

Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat utbud. De aktiviteter som erbjuds inom
nämndens öppna fritidsverksamheter och träfflokaler är tillgängligt för alla. Nämndens
verksamheter erbjuder varierande kultur- och fritidsaktiviteter och möjlighet till eget
skapande. Föreningar är engagerade och bidrar till stimulans och aktiviteter för
kungsholmsborna.
Enhetsmål:
Brukarna upplever att de har möjlighet att välja kultur och eller fritidsaktiviteter utifrån
intresse, önskemål och förutsättningar.
Förväntat resultat

Brukarnas möjlighet att välja ökar.
Arbetssätt

Enheten arbetar med att ta fram och anpassa information som bidrar till att brukarna ges
möjlighet att välja kultur och fritidsaktiviteter utifrån intresse, önskemål och förutsättningar.
Förslag på aktiviteter inhämtas från brukarna i samtal.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Inhämta önskemål om aktiviteter på husmöten och i enskilda samtal med
brukare

2019-01-18

2019-12-31

Introducera appen Kul i stan

2019-01-18

2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö
Beskrivning

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

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Verksamheterna inom förvaltningen
förebygger uppkomsten av avfall och avfallet återbrukas och återvinns i möjligaste mån och
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tas omhand resurseffektivt. Förvaltningens verksamheter har en hög andel ekologisk och
vegetarisk mat. Medarbetare inom förvaltningen gör kemikaliesmarta inköp. Produkter och
material med lägre miljökrav har fasats ut. Parkskötseln och skräphanteringen i parkerna är
miljösmart.
Enhetsmål:
Enheten för stöd och service i hemmet bidrar till en hållbar livsmiljö
Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning.
Arbetssätt

Införskaffa kärl för sortering där det är utrymmesmässigt möjligt, gäller samtliga arbetsplatser
inom enheten.
Involvera brukarna i miljöarbetet utifrån individens förutsättningar.
Resursanvändning

Kompetens hos förvaltningens miljösamordnare.
Tydliggörande material, såsom t.ex. bilder för att involvera brukarna.
Enhetsmål:
Uppdatera kunskaperna hos medarbetarna i stadens inköpssystem för att öka
andelen ekologiska inköp.
Förväntat resultat

Ökning av andelen beställningar genom stadens inköpssystem. Ökning av andelen ekologiska
inköp.
Arbetssätt

Uppdatera rutiner för beställning och inköp.
Resursanvändning

Medarbetare inom enheten som gått utbildning i effektivt inköp.
Uppföljning

På arbetsplatsträffar och på ledningsmöten.
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KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Nämndmål:
3.1.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Beskrivning

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

Nämndens budget är i balans och förvaltningen säkerställer en långsiktig stabilitet i
ekonomin. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör
anpassningar inom budgetramen utifrån behov. Prognossäkerheten är god och åtgärder vidtas
vid behov.
Enhetsmål:
Enhetens verksamhet ryms inom fastställd budget
Förväntat resultat

Budget i balans
Arbetssätt

Se över respektive brukares ersättningsnivå.
Kontinuerligt se över och anpassa samtliga arbetstidsscheman.
Föra diskussion om enhetens ekonomi på arbetsplatsträffar så att medarbetarna känner sig
insatta och delaktiga.
Uppföljning

I regelbundna avstämningsmöten med controller. På möten med enhetens ledningsgrupp.
På arbetsplatsträffar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Anpassa samtliga arbetstidsscheman utifrån intäkter på respektive grupp servicebostad för att få budget i balans

2019-01-18

2019-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Regelbundna avstämningar med controller för att kunna vidta åtgärder.
Uppföljningar med biträdande enhetschefer för att följa respektive grupp
och servicebostads kostnader.

2019-01-18

2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Aktivt Medskapandeindex

82

82

År

Sjukfrånvaro

7,6 %

tas fram av
nämnd

Tertial

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

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

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

Årsmål

Andel medarbetare inom socialtjänsten som kan rekommendera sin
arbetsplats

70 %

År

Ledarskapsindex

80

År

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 795
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter reviderar befintlig kompetensförsörjningsplan

2019-01-01

2019-09-30

Enhetsmål:
Enhetens ledare och medarbetarna är väl insatta i sitt uppdrag och utför detta på ett
sätt som bidrar till en hälsosam och trygg arbetsmiljö.
Förväntat resultat

Ledare och medarbetarna arbetar utifrån sitt uppdrag och känner stolthet över sitt yrke och är
därför goda ambassadörer för
verksamheten.
Ledare och medarbetare ger varandra positiv och - eller konstruktiv återkoppling utifrån det
arbete som utförs.
Arbetssätt

De olika uppdragen inom enheten ska förtydligas så att medarbetarna känner sig delaktiga
samt upplever att de har möjlighet att påverka inom ramen för sitt uppdrag. Detta ska ske
regelbundet på ledningsmöten, arbetsplatsträffar och på planeringsdagar under året.
Resursanvändning

Stadens personalpolicy.
Kompetens inom förvaltningens HR-avdelning.
Kunskap och motivation hos ledare och medarbetare.
Uppföljning

På arbetsplatsträffar, ledningsmöten, planeringsdagar samt i medarbetarsamtal.
Nämndmål:
3.2.2 Nämndens verksamheter använder resurser effektivt, hållbart och
innovativt
Beskrivning

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

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

Uppföljning av ekonomi
Resursanvändning
Budget 2019
Gruppbostäder
Budget VP
Intäkter

40 498

Kostnader

-40 498

Netto

0

Personlig Assistans utförare
Budget VP
Intäkter

15 506

Kostnader

-15 506

Netto

0

Socialpsykiatriska utförarenheten
Budget VP
Intäkter

6 786

Kostnader

-6 786

Netto

0

Övrigt

Box 49039
100 28 Stockholm
08-508 08 795

stockholm.se

Enheten för sysselsättning

Handläggare
Vanja Schwamberg
Telefon: 08 508 08 515

Tjänsteutlåtande
Dnr: 1.1.-486-2018
Sid 1 (15)
2019-02-13
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Enheten för sysselsättning

Verksamhetsplan 2019 för Enheten för
sysselsättning
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Inledning
Enheten för sysselsättning består av två verksamhetsområden. Dels sysselsättning enligt SoL
(socialtjänstlagen) och dels daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade)
Verksamheterna består av en öppen träfflokal, Träffen. Där bedrivs även biståndsbedömd
cirkelverksamhet. S:t Göransparken är en sysselsättningsverksamhet som arbetar med
parkskötsel, enklare vaktmästeriuppdrag åt framförallt förskolor och driver en ramverkstad.
Bolinders Café och konferens är en verksamhet som både tar emot personer som har behov av
arbetsträning och sysselsättning. Där drivs både ett café och en konferensverksamhet.
Målgruppen är i huvudsak personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning.
Verksamheterna enligt LSS finns på fyra adresser. På Sabbatsberg finns en arbetsgrupp, Café
Lagunen som driver ett café för besökare till händelseriket Lagunen. Café Lagunens
uppdragsgivare är Habilitering & Hälsa, en landstingsdriven verksamhet. På St. Eriks
gymnasium driver enheten ett café för elever och personal på skolan, Café Frallan. På
Rålambsvägen finns enhetens media verksamhet där bland annat tidningen Kungsbladet görs.
Andra aktiviteter är tvätt och skapande. På Västerbroplan finns fem team för framförallt
brukare med ett större behov av personalstöd. Aktiviteter som bedrivs där är ofta av
sinnesstimulerande karaktär, kommunikation och social samvaro.
Gemensamt för samtliga verksamheter är att innehåll och arbetssätt ska bidra till att stärka den
enskildes förmågor mot ökad självständighet och delaktighet i samhället.
Enheten arbetar strukturerat med individuellt utformade insatser för att skapa en meningsfull
verksamhet för den enskilde utifrån biståndshandläggarnas beställningar och den enskildes
önskemål.
En utmaning som finns inom enheten är att öka inflödet av nya brukare. Tillsammans med
andra stadsdelar kommer enheten att anordna en daglig verksamhets mässa under våren som
vänder sig till elever inom gymnasiesärskolan.
Enheten leds av en enhetschef, två stycken biträdande enhetschefer och en
kvalitetssamordnare. På daglig verksamhet arbetar ca 30 medarbetare med olika
utbildningsbakgrund och titulatur men med samma uppdrag.
I den socialpsykiatriska sysselsättningsverksamheten arbetar sju medarbetare.
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KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
Nämndmål:
1.2.3 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Beskrivning

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

Medarbetare har kunskap för att upptäcka våld eller hot om våld i nära relationer. Personer
utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd och de som utövar våld får
stöd att bryta sitt beteende. Barnrättsperspektivet beaktas alltid.
Enhetsmål:
Inom Enheten för sysselsättning har medarbetare kunskaper i våld i nära relationer.
Förväntat resultat

Att kunskaperna inom våld i nära relationer ökar.
Att medarbetarna vet vad de ska göra och vem de ska vända sig till när de möter brukare som
är utsatta för våld i nära relationer
Arbetssätt

Genomgång av enhetens lokal rutiner för våld i nära relationer för samtliga medarbetare.
Införa information om våld i nära relationer som en del i introduktionen på arbetsplatsen.
Uppföljning

Under hösten kommer enheten att följa upp om medarbetare vet vad de ska göra när de möter
brukare som är utsatta för våld i nära relationer.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Implementera Reda-ut-häfte på daglig verksamhet

2019-01-01

2019-12-31

Kompetensutveckling inom våld i nära relationer.

2019-01-01

2019-12-31

Stadshagsplan1
11250 Stockholm
08 508 08 515

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 5 (15)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av
hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

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

92 %

90 %

År

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

81 %

78%

År

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

Nämnden når det förväntade resultatet genom att säkerställa att den enskilde har inflytande
över det stöd som ges. En prioritering under 2019 är att utveckla boendestödet och
sysselsättningsverksamheten för personer med psykiskt funktionsnedsättning för att öka deras
möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällets gemenskap. Brukare är delaktiga
i utformandet och genomförandet av insatserna.
Personer med missbruksproblem får stöd att komma ifrån missbruket och leva ett
självständigt liv genom aktiva insatser i form av i form motiverande samtal, öppenvård och ett
nära samarbete med Stockholms stads uppsökarverksamhet.
Samverkan med hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och Kronofogdemyndigheten är en
förutsättning för ett aktivt vräkningsförebyggande arbete som motverkar hemlöshet.
Förvaltningen säkerställer att rutiner och arbetssätt finns för att särskilt uppmärksamma
familjer med barn som har en osäker boendesituation.
Genom att utbilda medarbetare i barnrättsperspektivet tillförsäkras att barn uppmärksammas
ärenden där en förälder aktualiseras hos socialtjänsten.
Förväntat resultat

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

Årsmål

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

76 %

Aktivitet

Stadshagsplan1
11250 Stockholm
08 508 08 515

KF:s årsmål

Periodicitet
År

Startdatum

Slutdatum

stockholm.se
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Inrätta samverkansforum för beställare och utförare inom
funktionsnedsättnings- och socialpsykiatriområdet

2019-01-01

2019-12-31

Enhetsmål:
Brukare är delaktiga och ges inflytande vid planering och uppföljning av sin dagliga
verksamhet.
Förväntat resultat

Brukare deltar i upprättandet av genomförandeplaner och är delaktiga i planeringen av
aktiviteter och i stödinsatsernas utformning.
Brukare har regelbundna uppföljningar av sin sysselsättning tillsammans med sin stödperson.
Brukare ges stöd till deltagande i brukarundersökningar.
De brukare som vill har månatliga möten tillsammans med chefer.
Arbetssätt

Stödpersonerna upprättar genomförandeplaner tillsammans med brukare och eller deras legala
företrädare. Uppföljning av insatserna görs kvartalsvis eller oftare vid behov.
Chefer har månatliga möten på två adresser för de brukare som så önskar för att de ska kunna
utöva inflytande.
Information om brukarundersökningar anslås och förklaras för att öka deltagandet i dessa.
Resursanvändning

Medarbetare
Kvalitetssamordnare
Chefer
Enhetens rutiner
Uppföljning

På personalmöten
Genom utdrag i ParaSol
Via brukarenkäter
Indikator

Årsmål

Andel brukare som är delaktiga i planeringen av sin dagliga
verksamhet

75 %

KF:s årsmål

Periodicitet
År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Revidering av arbetsinstruktioner på daglig verksamhet

2019-01-15

2019-05-31
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Nämndmål:
1.4.3 Personer med funktionsnedsättning i behov av stöd får insatser i tid,
präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Beskrivning

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

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

Startdatum

Slutdatum

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

2019-01-01

2019-12-31

Metoden Kollegial observation ska implementeras inom
utförarverksamheterna för socialpsykiatri och funktionsnedsättning

2019-01-01

2019-12-31

Enhetsmål:
Personer med funktionsnedsättning i behov av stöd får insatser präglade av hög
kvalitet
Förväntat resultat

Att olika kvalitetshöjande åtgärder genomförs under året i form
av att aktiviteterna förändras utifrån vad brukarna vill i sina uppföljningsmöten med sina
stödpersoner.
Användandet av olika digitala verktyg och välfärdsteknik kommer att öka.
Arbetssätt

Enheten har olika slags digitala verktyg som till exempel Osmo, VR, och Ipads som kommer
att implementeras i de olika verksamheterna.
Stödpersonerna har uppföljningsmöten med samtliga brukare kvartalsvis. I dessa möten för
brukarna fram förslag på förändringar av schema, nya aktiviteter eller förändringar som gör
att verksamheten mer anpassas efter den enskildes behov.
Uppföljning

På personalmöten kommer de olika önskemålen av förändringar att diskuteras och om möjligt
implementeras.
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KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark
besöksnäring
Nämndmål:
2.4.1. Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kultur- och fritidsutbud
Beskrivning

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

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

Brukare har kännedom om kulturutbud och deltar efter eget önskemål.
Arbetssätt

Brukare erbjuds kulturella aktiviteter i varierande omfattning beroende av verksamhetens
inriktning.
Samtliga verksamheter uppmärksammar och firar större högtider.
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Resursanvändning

Medarbetare
Information från stadens fritidsutvecklarna.
Uppföljning

Löpande på teamträffar och uppföljningar med brukarna
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Deltagande i konstprojektet Resonansrötter.

2019-01-01

2019-12-31

Implementera kul i stan app

2019-01-01

2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö
Beskrivning

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

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Verksamheterna inom förvaltningen
förebygger uppkomsten av avfall och avfallet återbrukas och återvinns i möjligaste mån och
tas omhand resurseffektivt. Förvaltningens verksamheter har en hög andel ekologisk och
vegetarisk mat. Medarbetare inom förvaltningen gör kemikaliesmarta inköp. Produkter och
material med lägre miljökrav har fasats ut. Parkskötseln och skräphanteringen i parkerna är
miljösmart.
Enhetsmål:
Enheten för sysselsättning bidrar till en hållbar livsmiljö
Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Verksamheterna inom enheten
förebygger uppkomsten av avfall och avfallet återbrukas och återvinns i möjligaste mån och
tas omhand resurseffektivt. Enheten har en hög andel inköp av ekologiska livsmedel.
Medarbetare inom förvaltningen gör kemikaliesmarta inköp.
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Arbetssätt

Genomgång av avfallsrutiner på samtliga verksamheter.
Uppdatera inköpsrutiner för de medarbetare som gör beställningar i agresso för att öka
andelen ekologiska inköp.
Uppföljning

Ekonomiavdelningen skickar regelbundet ut listor där andel ekologiska inköp presenteras
enhetsvis. Dessa siffror kommer att följas upp och presenteras löpande för medarbetarna
KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Nämndmål:
3.1.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Beskrivning

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

Nämndens budget är i balans och förvaltningen säkerställer en långsiktig stabilitet i
ekonomin. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör
anpassningar inom budgetramen utifrån behov. Prognossäkerheten är god och åtgärder vidtas
vid behov.
Enhetsmål:
Enheten för sysselsättning har en ekonomi som är långsiktigt hållbar
Förväntat resultat

Att samtliga verksamheter bär sina egna kostnader utifrån fastslagen budget.
Arbetssätt

En genomgång av samtliga verksamheters ekonomiska förutsättningar sker månatligen
tillsammans med ansvarig controller. De verksamheter som har svårigheter att få ihop sin
budget ska upprätta en åtgärdsplan.
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Resursanvändning

medarbetare
Chefer
Controllers
Uppföljning

Regelbundna avstämningar med controllers.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Forum för samverkan med beställarna. rutiner för bomkörningar

2019-01-01

2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Aktivt Medskapandeindex

72

82

År

Sjukfrånvaro

5,2 %

tas fram av
nämnd

Tertial

AMI för daglig verksamhet låg under 2018 på 74. Målet är att det ska öka under 2019. För
övriga verksamheter var utfallet för AMI under 2018 på 69.
Sjukfrånvaron för daglig verksamhet är i dagsläget 9,2. Den höga siffran beror framförallt på
ett par långtidssjukskrivningar. Målet är att siffran ska sjunka under 2019
Sjukfrånvaron för socialpsykiatrin är 3,87. Målet är även här att siffrorna ska minska under
året.
Nämndmål:
3.2.1 Kompetenta ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsosam
arbetsmiljö
Beskrivning

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

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

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel medarbetare inom socialtjänsten som kan rekommendera sin
arbetsplats

69 %

År

Ledarskapsindex

65

År

Utfallet av medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats var under 2018 86% inom de
socialpsykiatriska verksamheterna. På daglig verksamhet låg siffran endast på 55%. Målet är
att både siffrorna ska öka under 2019.
Ledarskapsindexet för daglig verksamhet låg under 2018 på 63,7% och för sysselsättning
socialpsykiatri på 66,3%. Målet är att det ska höjas under 2019
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter reviderar befintlig kompetensförsörjningsplan

2019-01-01

2019-09-30

Enhetsmål:
Tillsammans skapar medarbetare och ledning en hälsosam arbetsmiljö
Förväntat resultat

Enheten är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier
och repressalier. Personalrörlighet och sjukfrånvaro ligger på en sund nivå
Arbetssätt

Enheten når det förväntade resultatet genom att allt arbete med medarbetare och ledare utgår
från personalpolicyn.
Enheten arbetar utifrån arbetsmiljöårshjulet med att undersöka, riskbedöma och åtgärda och
följa upp risker i arbetsmiljön samt med att förebygga hot och våld.
Ett särskilt fokus kommer att ligga på att förbättra arbetet med den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön genom att förtydliga medarbetarnas uppdrag.
Uppföljning

Genom den årliga medarbetarundersökningen följer enheten upp och utvecklar arbetet med att
leva upp till personalpolicyn. Enheten arbetar systematiskt med att uppfylla kraven i
arbetsmiljölagstiftningen
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utveckla team- och brukarpärmar på daglig verksamhet.

2019-01-07

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

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

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

Att medarbetare inom enheten lättare får tillgång till viktigt material och goda exempel.
Att enheten fördjupar sitt arbete med digitala verktyg såsom Osmo, VR och Ipads.
Arbetssätt

Att de rutiner, riktlinjer och styrdokument flyttas från enhetens gemensamma mapp till en
annan plattform.
Resursanvändning

Enhetens ledningsgrupp, samt verksamhetsplanerare
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samarbete med stadens idésluss för att ta fram utvecklingsområden för
enheten.

2019-01-15

2019-12-31

Uppföljning av ekonomi
Resursanvändning
Budget 2019
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Kungsholmens Dagliga Verksamhet
Budget VP
Intäkter

21 748

Kostnader

-21 748

Netto

0

Bolinders
Budget VP
Intäkter

1 904

Kostnader

-1 904

Netto

0

Träfflokalen
Budget VP
Intäkter

1 576

Kostnader

-1 576

Netto

0

St Göransparken
Budget VP
Intäkter

1 448

Kostnader

-1 448

Netto

0

Övrigt
Brukardialog
Enheten har ett fokus på att föra dialog med de vi är till för.
På daglig verksamhet träffas brukare och stödperson kvartalsvis (eller oftare vid behov) för att
följa upp de insatser som ges. Chefer träffar också de brukare som vill en gång i månaden för
att ge och ta emot information, förslag och synpunkter på verksamheten. På Västerbroplan
träffas biträdande chef även brukarnas personliga assistenter en gång i månaden.
På Träffen finns ett brukarråd, Träffenrådet, där chef, personal och de besökare som vill,
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träffas och ger och tar emot information och lyfter upp förslag till verksamheten.
I hela verksamheten finns arbetssätt som utgår ifrån att lyssna in de individer enheten är till
för.
Personalen informerar brukarna om möjlighet att lämna synpunkter i samband med att
brukare börjar, på uppföljningsmöten och i vid behov.
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Inledning
Enhetens uppdrag
Familjeenheten arbetar för att barn och ungdomar ska få sina grundläggande behov
tillgodosedda genom trygga och stabila uppväxtförhållanden. Huvudansvaret för att dessa
behov tillgodoses ligger i första hand på barnens föräldrar och naturliga nätverk samt hos
samhällets generella organ som barnhälsovård, barnomsorg, landsting och skola.
Familjeenheten arbetar för att stödja samspelet i samverkan med nätverket.
Arbetet bedrivs utifrån en systemteoretisk grund vilket innebär fokus på helhet och samspel i
barnets familj och dess nätverk. Enhetens arbete fokuseras på de mest utsatta barnen vars
familjer kan behöva stöd för att tillgodose barnens behov, eller där barnen i vissa fall behöver
skydd för att inte skadas i sin utveckling. Enhetens insatser ska så långt som möjligt utgå från
evidensbaserade metoder och praktik.
Utvecklingsområden 2019
Utifrån att det under 2017 öch 2018 varit hög personalomsättning, både inom ledningsgrupp
och bland socialsekreterarna, kommer ett utvecklingsområde under 2019 vara att skapa en
stabil enhet med fokus på att långsiktigt arbeta ihop grupperna inom enheten och utveckla
fungerande arbetssätt och rutiner. Fokus kommer även att vara på att utveckla och
implementerar rutiner och metoder, så som Signs of Safety. Nyanställda kommer att få
introduktion enligt gällande riktlinjer samt en mentor.
Arbetet med att öka barn och ungdomars delaktighet och stärka barnrättsperspektivet vid
kontakten med socialtjänsten kommer att fortsätta under året.
Under året kommer enheten arbeta med att ha en budget i balans. Strategier för att stabilisera
personalförsörjning och att skapa hållbara ekonomiska prognoser ska utvecklas och och
implementeras.
Organisationsbeskrivning
Under 2017 och 2018 genomfördes justeringar av ledningsorganisationen inom enheten. Nu
leds enheten av en enhetschef samt två biträdande enhetschefer. Enheten består av totalt 23
personer uppdelade i nedanstående funktioner;
 Mottagningsgrupp (2 socialsekreterare)
 Barngrupp (5 socialsekreterare),
 Ungdomsgrupp (4 socialsekreterare),
 Familjevård/kontaktverksamhet (2 socialsekreterare)
 Familjerätt (5 familjerättssekreterare + 1 faderskapshandläggare)
 Administrativ assistent (1)
Mottagningsgruppen har uppdraget att ta emot inkomna ansökningar och anmälningar för att
genomföra skydds- och säkerhetsbedömningar i form av förhandsbedömningar. De är en
kontaktyta mot stadsdelens samverkanspartners samt ansvarar för enhetens jourtelefon som
nyttjas bl. a för konsultationer och inkomna orosanmälningar från allmänheten, andra
myndigheter och brukare.
Barn- resp. ungdomsgruppens målgrupp är barn och unga mellan 0 - 19 år som genom brister
i uppväxtmiljön eller eget skadligt beteende riskerar en ogynnsam utveckling. Barn- resp.
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ungdomsgruppen ansvarar för att förebygga ogynnsam utveckling i riskgrupper, så som barn
med beteendeproblematik, barn till föräldrar med beroendeproblematik eller barn med
föräldrar med psykisk ohälsa.
Familjevård och kontaktverksamhet har ansvar för att skapa gynnsamma uppväxtvillkor för
barn som är placerade i familjehem eller har insats i form av kontaktfamilj. Familjevården har
som uppgift att ge familjehem stöd så att de kan tillgodose att de placerade barnen får sina
behov tillgodosedda samt följa deras utveckling och vårdbehov. Insatsen kontaktfamilj syftar
till dels att öka barnets nätverk, dels att öka förutsättningarna för att föräldrarna själva ska
klara att tillgodose barnets grundläggande behov och skapa gynnsamma uppväxtvillkor i
familjen. Insatsen kontaktperson syftar dels till att hjälpa barn att utveckla ett socialt
accepterat beteende. De ansvarar även för umgängesstöd för att ge barn möjligheter till ett
tryggt umgänge med förälder/föräldrar som de inte lever tillsammans med.
Familjerättens målgrupper är separerade föräldrar som söker hjälp utifrån bristande samarbete
kring barnen, föräldrar i vårdnadskonflikt där enheten får uppdrag från domstol, barn som inte
har identifierade föräldrar (faderskap och föräldraskapsutredningar), personer som vill
adoptera barn, adoptivbarn under de första åren efter adoption eller om barnet vill söka sitt
ursprung senare i livet.
KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
Nämndmål:
1.2.3 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Beskrivning

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

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

Startdatum

Slutdatum

Alla beställarenheter implementerar rutiner kring Freda-kortfrågor

2019-01-01

2019-12-31
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Enhetsmål:
Barn som upplevt våld upplever trygghet och våldsfrihet
Förväntat resultat

Barn som upplevt våld får rätt stöd.
Enhetens medarbetare har kunskap om våld i nära relationer.
Arbetssätt

I utredningssamtal med barn ställs frågor om de är våldsutsatta. Familjeenhetens egna
öppenvårdsinsatser utgörs av familjebehandling. Insatserna ges som biståndsbedömd insats
under och efter utredning och utformas utifrån individuella, uppföljningsbara delmål och mål i
en genomförandeplan. Resultatet av insatsen följs kontinuerligt upp tillsammans med
socialsekreterare och familj. I arbetet med barn som utsätts för våld används metoden Signs of
Safety, även säkerhetsplaneringar görs enligt metoden.
I utredningssamtal med barn ställs frågor om de är våldsutsatta. Medarbetare använder sig av
FREDA kortfrågor för att kunna identifiera de som utsatts för våld. Enheten ska under våren
delta i Socialstyrelsens införandeår av bedömningsverk tyget Irisk, med stöd av Ersta Sköndal
och Bräcke Högskola.

De insatser som erbjuds våldsutsatta ska ha evidens och resultatet av insatser ska kontinuerligt
följas upp tillsammans med socialsekreterare och familj.
Webb-utbildning om våld genomförs vid introduktionen av nyanställda för att säkerställa att
enhetens medarbetare har grundläggande kunskaper om våld i nära relationer.
Resursanvändning

Inom den ordinarie verksamheten. Samverkan med familjebehandlare och vuxenenheten.
Uppföljning

Genom kollegial aktgranskning.
Utveckling

Under 2019 fortsätter arbetet med att säkerställa att barn som bevittnat våld eller blivit utsatta
för våld ska få ett ändamålsenligt bemötande och behandling.
Metodtider och tider för workshops är avsatta under året för att skapa förutsättning för
pågående implementeringsarbete med syfte att säkra barns rätt till våldsfri uppväxt.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Deltagande i Socialstyrelsens införandeår av Irisk.

2019-01-10

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

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av
hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

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

100 %

100 %

Tertial

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

84 %

84 %

Tertial

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2019-01-01

2019-12-31

Nämndmål:
1.4.1 Förebyggande och tidiga insatser ger barn och unga goda uppväxtvillkor
Beskrivning

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

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

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel barn som är delaktiga i utredningsprocessen

100 %

År

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

80 %

År
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Enhetsmål:
Familjeenheten har fungerande samarbeten och samverkan med andra aktörer
utifrån barnets bästa
Förväntat resultat

Barn i behov av stöd upptäcks tidigt och socialtjänsten får vetskap om barn som kan vara i
behov av stöd. Barnet får rätt stöd från ansvarig huvudman.
Arbetssätt

Enhetschef deltar vid BUS-möten tillsammans med arbetsledare från barnläkarmottagningen,
barn- och ungdomspsykiatri (BUP), habilitering, förskola, LSS och representanter från
grundskolor. Detta sker tillsammans med Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar.
Samverkan kring unga med ogynnsam utveckling kommer fortsätta att prioriteras.
Ungdomsgruppen har sedan tidigare ett nära samarbete med Framtid Stockholm kring denna
målgrupp. Genom Framtid Stockholm kan ungdomen erbjudas kvalificerad behandling för sitt
missbruk av alkohol, cannabis eller andra droger. Föräldrar ges även stöd.
I samarbete med enheten för prevention och familjebehandling erbjuds unga som begått brott
och deras föräldrar samtal inom 48 timmar.
Framtid Stockholm (Mini Maria Stockholm, Särskilt kvalificerad kontaktperson och
ungdomstjänst) aktiveras när behov av insatser via dem anses nödvändiga.
Enheten kommer att fortsätta implementeringsarbetet utifrån BUS-samverkan och BUSöverenskommelsen med fokus Samordnad Individuell Plan (SIP) och tidiga insatser gällande
barn med funktionsnedsättningar. Enheten har tillsammans med motsvarande enheter på
Norrmalm och Östermalm anställt en SIP-samordnare. Anställningen är ett projekt som
fortsätter under 2019.
Biträdande enhetschef deltar i SSP (socialtjänst, skola, polis) samverkan, där kommunala och
enskilda skolor på Kungsholmen, polis och preventionssamordnare deltar.
Samverkan med Enheten för funktionsnedsättning ska utvecklas.
Samarbetet med vuxenenheten behöver utvecklas utifrån gällande rutiner om barn till
missbrukande föräldrar.
Fortsatt samverkan med förskola och skola är prioriterat. Mottagningsgruppen erbjuder
förskolor och skolor informationsträffar kring enhetens arbete och rutiner samt teman kring
barn som far illa. Förskola och skola erbjuds möjlighet till konsultation kring oro för barn där
man överväger anmälan till socialtjänsten. De erbjuds kontakt med enhetens
mottagningsgrupp/utredande socialsekreterare som träffar elevvårdspersonal.
Familjeenheten på Kungsholmen har tillsammans med landstinget en samverkansgrupp,
Magnolia, med BVC, MVC, BUP, barnläkare och vuxenpsykiatrin enligt beprövad modell
som träffas en gång per månad. I teamet finns utrymme att konsultera och hitta
samarbetsformer i ärenden där det finns oro gällande gravida kvinnor eller föräldrar med
yngre barn. Syftet med teamet är att tidigt upptäcka familjer som har behov inom flera
verksamheter och att förhindra att de "faller mellan stolar".
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Ungdomsgruppen samverkar med stadsdelens fältassistenter. Syftet är att tidigt fånga upp de
barn som visar tecken på ogynnsam social utveckling. Samarbetet pågår för att med barnens
bästa i fokus samverka tydligare och dra nytta av stadsdelens resurser. Ungdomsgruppen kan
även skicka kontaktmannauppdrag till fältassistenterna i pågående ungdomsärenden.
Uppföljning

SIP:ar följs upp genom strukturerade uppföljningsmöten inom ramen för hur SIP-möten ska
genomföras.
I andra sammanhang följs samverkan upp genom regelbundna möten samt återkoppling från
föregående samverkansmöte.
Utveckling

Samarbetet utvecklas genom att utforma och utveckla olika samverkansforum på både
handläggar- och chefsnivå och genom att utforma och sprida information om verksamheten.
Familjeenheten kommer under året att prioritera utvecklingen av samverkan med förskola och
skola genom ett medvetet arbete med SIP:ar.
Samverkan med förvaltningens enhet för funktionsnedsättning kommer att inledas i syfte att
förtydliga nödvändigheten om tidig samverkan för målgruppen barn med
funktionsnedsättningar. Barn får rätt insats från början.
Rutiner fortsätter att implementeras gällande gemensamma möten tillsammans med
vuxenenheten när oro för barnet föreligger utifrån förälders missbruk och våld.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Öka antal SIP

2019-01-18

2019-12-31

Enhetsmål:
Familjehemsplacerade barn har god hälsa och skolgång
Förväntat resultat

Barn och unga som är placerade uppfyller kunskapsmålen. Vid placering utanför hemmet ska
samtliga barn och ungdomar genomgå en hälsoundersökning för att upptäcka eventuella
hälsoproblem. Den unges hälsa ska även undersökas för att förebygga och förbättra hälsan
genom regelbundna tandläkarbesök samt eventuella vaccinationer.
Arbetssätt

Inför att barn placeras ansvarar enheten för att barnet överförs till ny skola, om placeringen
medför skolbyte. Barn- och familjehemssekreterare följer upp barnets skolsituation vid
uppföljningar. Om skolsituationen inte är tillfredsställande sker tätare möten med ansvarig
skola.
Inför att barnet placeras ska hen genomgå en systematisk hälsokontroll, inklusive
tandhälsokontroll. Detta dokumenteras och vid behov blir det en del av genomförandeplanen.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 9 (17)

Vid varje övervägande följs barnets hälsa upp och dokumenteras.
Enhetens familjevård fortsätter att anmäla familjehemsplacerade barn till Skolfam. Skolfam är
en forskarstödd manualbaserad arbetsmodell som har visat att familjehemsplacerade barns
skolresultat och övriga utveckling kan förbättras genom ett systematiskt och aktivt samarbete
mellan skola, socialtjänst och familjehem. Målgruppen är barn 6-12 år som är placerade av
Stockholms stad i Stockholms stad.
Resursanvändning

Barn- resp familjehemssekreterare på enheten.
Uppföljning

Uppföljning sker i samband med övervägande var 6:e månad samt inför tertial- och
årsrapportering. Indikator för att mäta skolresultat.
Utveckling

Under året kommer arbetet med hälsokort att fortsätta, detta i syfte förbättra och höja
kvaliteten inom hälsoomhändertagandet
Enhetsmål:
Flickor och pojkar som kommer i kontakt med familjeenheten får rättssäkra
bedömningar och görs delaktiga i utredningsprocessen samt vid planering av insatser
Förväntat resultat

Förhandsbedömningar och utredningar sker på ett rättssäkert sätt. Vårdplaner och
genomförandeplaner följs upp och revideras.
Risk- och skyddsbedömningar och säkerhetsplaneringar görs utifrån Signs of Safety.
Arbetssätt

Socialsekreterarna arbetar nätverks- och processinriktat, med ett salutogent synsätt för att
främja en positiv förändring i familjerna även under utredningstiden. Forskning och beprövad
erfarenhet ligger till grund för de bedömningar som görs. De insatser som beviljas har tydligt
utformade och mätbara mål utifrån barnets behov. Målen formuleras och följs upp i
vårdplaner och genomförandeplaner.
Familjebehandling ges som en biståndsbedömd insats under och efter utredning och utformas
utifrån individuella, uppföljningsbara mål och delmål som formuleras i en genomförandeplan.
Insatsen följs kontinuerligt upp tillsammans med socialsekreterare, barnet och familjen.
I samtal med den unge och hens föräldrar används Signs of Safety. Vid kännedom om
misstanke att barn och unga använder droger eller begått kriminell handling sker skyndsamt
samtal med barnet/ den unge och dennes föräldrar. Vid inkommen polisanmälan erbjuds
flickor och pojkar och deras familjer samtal inom 48 timmar.
Enhetens ungdomsgrupp använder strukturerade bedömningsverktyg vid behov, exempelvis
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ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis). Gällande unga med funktionsnedsättning
initieras samarbete med enheten för funktionshinder i syfte att barn och ung ska ges rätt stöd.
Nyanställda medarbetare på enheten genomgår stadens introduktionsutbildning för
nyanställda för att säkerställa att grundläggande kunskap inom området finns.
Resursanvändning

Enhetens socialsekreterare och i samverkan med familjebehandlare och fältassistenter.
Uppföljning

Behovsprövade insatser följs upp bl. a. med stöd av vård- och genomförandeplan. Det mäts
genom bl. a andel barn och unga som återkommer inom 12 månader. Uppföljning görs
kontinuerligt vid gruppmöten samt inför tertial- och årsrapportering. Regelbunden avstämning
gällande förhandsbedömningar som ska göras inom 14 dagar.
Utveckling

Arbetet med Signs of Safety-metoderna kommer att fortsätta under året under metodtider,
APT och individuella planeringar.
Samarbete med enheten för prevention och familjebehandling ska öka för att möjliggöra
hemmaplanslösningar.
Samarbete med enheten för personer med funktionsnedsättning.
Under året ska enheten öka kunskapen om och revidera rutinerna för avvikelse- och Lex
Sarahrapportering för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Brukarundersökning

2019-01-13

2019-12-31

Enhetsmål:
Separerade föräldrar erbjuds stöd för att kunna hantera sina konflikter på ett sätt som
minskar risken att barn far illa
Förväntat resultat

Separerade/skilda föräldrar kan samarbeta till barnens bästa
Arbetssätt

Redan vid familjerättens rådgivningssamtal ska vi föreslå och erbjuda föräldrar
samarbetssamtal via enheten eller staden, för att förebygga att barn far illa i föräldrakonflikter.
Familjerätten har rådgivningstider för att öka tillgängligheten för brukare.
Att erbjuda och motivera vårdnadshavare till att på familjerätten komma överens om vårdnad,boende och umgänge genom skriftliga överenskommelser och avtal, för att därmed undvika
tvist i domstol. Samarbetssamtalen utförs av familjerättssekreterare efter det att föräldrar
efterfrågat det per telefon eller vid samtal. Samtalen sker oftast mellan 3- 5 gånger utifrån
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allmän praxis. Samtalen kan då utmynna till skriftliga avtal skrivs som godkänns av
familjerättssekreterare och är då juridiskt bindande..
Förvaltningens familjebehandlare har gruppverksamhet för barn som har föräldrar i svåra
vårdnadstvister. "Skilda världar" vänder sig till barn i åldrarna 7-12 år. Syftet med gruppen är
att barnen får möta andra barn i samma situation.
Resursanvändning

Familjerättssekreterare. Samverkan med familjebehandlare.
Uppföljning

Statistik över genomförda samarbetssamtal rapporteras varje år till Socialstyrelsen och följs
upp kontinuerligt i arbetsgruppen.
Utveckling

Att utveckla former för genomförandet av samarbetssamtalen, med barnens bästa i fokus,
genom att ta del av andras arbeten i andra stadsdelar.
Arbetet med att synliggöra och få barnen delaktiga i samtalen fortgår. Arbetet med att
återkoppla och få barnen delaktiga på ett tydligare sätt i våra möten.
KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö
Beskrivning

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

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

Familjeenheten använder sig av säker utskrift för att minska pappersanvändande. Vid
transport i tjänsten används det mest kostnadseffektiva och klimatvänliga alternativet.
Arbetssätt

Familjeenheten har avropat bilpool genom stadens upphandling och har möjlighet att hyra
elbil om omständigheterna kräver det. Lokala resor görs med lokaltrafik.
KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Nämndmål:
3.1.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Beskrivning

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

Nämndens budget är i balans och förvaltningen säkerställer en långsiktig stabilitet i
ekonomin. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör
anpassningar inom budgetramen utifrån behov. Prognossäkerheten är god och åtgärder vidtas
vid behov.
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Enhetsmål:
Familjeenhetens ekonomi är långsiktigt hållbar
Förväntat resultat

Budgetunderskottet ska minska under året.
Arbetssätt

Familjeenheten arbetar för att alla bedömningar om insatser behöver vara så kostnadseffektiva
som möjligt. Enheten följer noga upp effekterna av de insatser som beviljats för att se att de
ger bästa möjliga resultat. Arbetet med genomförandeplanernas målformuleringar kommer att
vara i fokus under året, med avsikt att finna rätt mål och delmål, för att förbättra
måluppfyllelse och säkerställa att insatser ger den effekt som avsetts.
Utveckla arbetet med att förbättra prognosarbetet och revidera existerande rutiner för
uppföljning av insatser och kostnader i samarbete mellan controller, enhetschef, biträdande
enhetschef och administratör.
Regelbundna möten mellan enhetschef för familjeenheten och enhetschef för enheten för
prevention och familjebehandling kommer att hållas, i syfte att planera för hemflytt av
placerade barn och ungdomar och att vid behov prioritera ärenden till familjebehandlarna.
Handläggarna och respektive arbetsledare har regelbunden genomgång av varje ärende för att
finna adekvata insatser som ryms inom de ekonomiska ramarna. Arbetets karaktär gör att det
inte exakt går att prognostisera kommande kostnader då insatser som inte gått att förutse
tillhör verksamhetens natur. Målet är att verksamheten ryms inom tilldelad budgetram.
Under 2019 behöver enheten identifiera vilka behov som finns hos målgruppen för att kunna
hitta lösningar för att stödja barn, unga och föräldrar på ett kvalitativt och resurseffektivt sätt.
Ett nära samarbete med enheten för prevention och familjebehandling är en förutsättning för
att kunna ge rätt stöd på hemmaplan.
Enhetschef och biträdande enhetschef kommer i ökad grad stötta socialsekreterarna i arbetet
för att placeringar inte ska fortgå längre än nödvändigt och insatser från enheten för
prevention och familjebehandling ska initieras under placeringstiden för att om möjligt
förkorta placeringar men också för att skapa en så välordnad hemkomst som möjligt.
Resursanvändning

Ansvariga chefer, medarbetare samt ekonomicontroller
Uppföljning

Månatliga ekonomiuppföljningar görs tillsammans med ekonomicontrollern.
Placeringsvarningar tas upp vid ledningens veckomöten.
Budgeten redovisas kontinuerligt på arbetsplatsträffar och inför T1, T2 och VB.
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Utveckling

Enhetens chefer och medarbetare kommer att samverka regelbundet med enheten för
prevention och familjebehandling för att lämna tydligare uppdrag, hitta nya insatser och göra
tydligare bedömningar när mål är uppfyllda.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Aktivt Medskapandeindex

82

82

År

Sjukfrånvaro

4%

tas fram av
nämnd

Tertial

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

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

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

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel medarbetare inom socialtjänsten som kan rekommendera sin
arbetsplats

66 %

År

Ledarskapsindex

8

År
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter reviderar befintlig kompetensförsörjningsplan

2019-01-01

2019-09-30

Enhetsmål:
Familjeenhetens chefer och medarbetare arbetar tillsammans med att skapa en
hälsosam arbetsmiljö
Förväntat resultat

På arbetsplatsen råder ett klimat där nya idéer tillvaratas. Alla på enheten tycker att det är
roligt att gå till jobbet och känner engagemang i det arbete som utförs. Alla på enheten strävar
efter att uppfatta och förhålla sig till en omvärld i ständig utveckling. Medarbetarna upplever
att deras kompetens och idéer uppmärksammas och uppskattas. Medarbetarna trivs på
arbetsplatsen och kan rekommendera den till andra. Arbetsmiljön på familjeenheten är fri från
diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. Trivseln är god.
Arbetssätt

Frågor runt arbetsmiljö lyfts på enhetens APT. Enheten kommer under året att fortsätta arbeta
med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndsbedömares arbetsmiljö.
Enheten kommer att arbeta med resultatet från stadens medarbetarenkät under året.
Hälsobefrämjande aktiviteter med fokus på friskvård och välmående ska genomföras under
året, exempelvis deltagande i motionslopp, trivseleftermiddag etc.
Familjeenheten kommer under året att lägga mycket tid på fortbildning, metodutveckling och
implementering av metoder.
Resursanvändning

Under enhetens möten kartläggs brister i rutiner och medarbetare och chefer
upprättar/förbättrar/sammanställer tillsammans skriftliga rutiner som möjliggör ett mer
effektivt arbete på enheten.
Genom att använda medel för adekvat fortbildning höjs medarbetarnas kompetens.
Enhetens medarbetare deltar aktivt i arbetet med metodutveckling. Forum för utveckling
uppmuntras.
Uppföljning

t1, t2 och vb
Utveckling

Under året kommer enhetens chefer och medarbetare avsätta tid för metodutveckling, främst
under fredagförmiddagar. Arbetet med att implementera Signs of safety kommer att fortsätta
och workshops runt samtal med barn kommer att hållas. Utredande socialsekreterare kommer
via Ersta, Sköndal och Bräcke högskola utbildas i bedömningsverktyget Irisk. Enheten
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kommer att genomgå HBTQ-utbildning för att bli HBTQ-certifierade. Ett antal
socialsekreterare går en omfattande Systemisk utbildning.
Nämndmål:
3.2.2 Nämndens verksamheter använder resurser effektivt, hållbart och
innovativt
Beskrivning

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

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

Familjeenheten präglas av ett gott arbetsklimat med ett fokus på att ständigt förbättra kvalitet
och effektivitet. Medarbetarnas initiativ till att utveckla verksamheten tas tillvara och enheten
har fungerande rutiner för handläggning och samverkan.
Arbetssätt

Arbete på Apt utifrån arbetsmiljöårshjulet.
Tätt samarbete med enheten för prevention och familjebehandling. De biträdande
enhetscheferna ska erbjuda medarbetarna frekvent arbetshandledning.
Resursanvändning

Familjeenheten ska använda resurser i form av personal och medel på ett så effektivt och
hållbart sätt som möjligt. Arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska
genomföras i syfte att minska personalomsättning.
Insatser ska väljas utifrån god evidens och beprövad erfarenhet och med beaktande av
kostnad. Uppföljning av vård ska genomföras systematiskt och frekvent.
Uppföljning

t1, t2 och vb
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Uppföljning av ekonomi
Resursanvändning
Budget 2019

Övrigt
Brukardialog
Enheten kommer under året att arbeta fram metoder för brukardialog. Enheten kommer att
delta i spridningsarbetet av det digitala verktyget viewpopint som initierats av Sveriges
kommuner och Landsting tillsammans med ett antal övriga stadsdelar i staden.
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Inledning
Enhetens uppdrag

Vuxenenheten ansvarar för myndighetsutövning och utförande av biståndsbedömda sociala
stödinsatser för personer över 20 år. Socialsekreterare utreder stödbehov, fattar beslut och
följer upp insatser i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning. Målsättningen är att
bidra till minskade skadeverkningar av missbruksrelaterade problem och erbjuda hjälp att
uppnå en förbättrad livssituation. Enheten ansvarar, tillsammans med övriga enheter inom
förvaltningen, för det vräkningsförebyggande arbetet samt för arbetet med relationsvåld. Från
och med 2018 ansvarar Vuxenenheten för råd och stöd vad gäller spelmissbruk. Enheten
ansvarar också för att informera samt att ge råd och stöd till anhöriga. Socialpsykiatridelen
ansvarar för personer i åldern 20-64 år, med långvarig psykisk funktionsnedsättning som ger
väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Stödinsatserna är
individuellt utformade och har som mål att öka individens självständighet och förmåga att
klara sin vardag.
Styrdokument

Enhetens styrdokument är; budget för Stockholm stad 2019, Kungsholmens stadsdelsnämnds
verksamhetsplan 2019, Stockholms stads riktlinjer för handläggning av insatser enligt
socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik, riktlinjer för utredning,
dokumentation för socialpsykiatri, riktlinjer för försöks- och träningslägenheter, lokal
samverkansöverenskommelse med beroendevård och psykiatri, länsövergripande
samverkansöverenskommelse mellan kommunen och Landstinget, Socialstyrelsens nationella
riktlinjer, policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende, "våld i nära relation riktlinjer för handläggning inom Stockholms stads socialtjänst" och "våld -handbok om
socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld".
Arbetssätt

Arbetsmetoder och insatser är så långt som möjligt förankrade i en evidensbaserad praktik.
Inom missbruksdelen använder vi oss av utredningsinstrumentet ASI (Addiction Severity
Index) och inom socialpsykiatrin används DUR (Dokumentation - Utredning - Resultat). Den
enskilde individen är delaktig och beskriver själv sina problem och hjälpbehov i möjligaste
mån. Efter avslutade insatser och inför omprövning av insatser görs en uppföljning i syfte att
utröna om insatserna givit önskad effekt och önskat resultat. Enheten samarbetar med
Familjeenheten och prioriterar barns behov i de ärenden där det finns barn. Barn till
missbrukande föräldrar kommer att informeras om och hänvisas till stödgrupper på "Ersta
vändpunkten". Hemlösa erbjuds hjälp och stöd och en väg till ett stabilt och självständigt
boende. De insatser som ges gällande personer med beroendeproblematik sker så långt det är
möjligt i egen regi alternativt extern öppenvård. Arbetet sker i samråd med den enskilde och
präglas av helhetssyn, samverkan och prevention. Personer med långvarig svår psykisk
funktionsnedsättning ges individuellt utformat stöd för att öka deras självständighet och
förmåga att klara sin vardag. Personer med missbruk och, eller beroende ges redskap för att
själva kunna ta ansvar över sina liv och bli delaktiga i samhället.
Utveckling 2019

I den årliga brukarundersökningen från 2018 inom socialpsykiatrin redovisades ett något
sämre resultat vad gäller möjligheten att välja insats samt nöjdhet med utredningen. Enheten
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planerar därför att förbättra informationen till brukarna vid utredningstillfället. Denna insats
stämmer väl överens med de synpunkter som kom fram i fokusgruppsundersökningen i
december 2017. Deltagarna hade bl a synpunkter på informationen vad gäller möjlighet till
stöd samt kompetensen vad gäller funktionshinder.
Under våren gjorde Stockholms stads funktionshinderinspektörer en granskning av
boendestödet på Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Granskningen avsåg självbestämmande
och inflytande. Genomgång av beställningar inom socialpsykiatrin visar att beställningarna är
strukturerade, uppföljningar är dokumenterade och att det finns aktuella genomförandeplaner i
alla granskade ärenden.För att bibehålla och säkerställa den goda kvalitén kommer enheten
genomföra en kollegiegranskning under året.
Enhetens bosamordnare och behandlingsassistent har under 2018 funnits tillgängliga för att
kunna ge utsatta familjer råd och stöd. Cheferna från Vuxenenheten försörjningsstöd och
Familjeenheten. har haft samverkansmöten kring barn i osäkra boendeförhållanden.Arbetet
med denna målgrupp kommer fortsättningsvis vara i fokus för 2019.
Enheten har arbetet med kompetensförsörjningsplanen Utvecklingsområden har varit
spelmissbruk samt kompetenshöjning vad gäller arbetet med de ensamkommande ungdomar
som behöver fortsatt stöd från Vuxenenheten.Dessa områden kommer att vara fortsatt aktuella
under 2019
Enheten har inte haft någon stor personalomsättning under året, en socialsekretare och en
casemanager (CM) har sagt upp sig. Enheten skall under början av 2019 ta ställning till om en
ny CM skall anställas. CM uppdragen har varit få under 2018 däremot behöver enheten arbeta
mer med de resurser som redan finns på enheten. Under 2019 skall resurserna för klienterna
optimeras så att fler ärenden avslutas enligt plan samt att vårdkedjorna fortsätter att vara
sammanhållna.
Enhetens arbetsgrupp för anhörigstöd har tagit fram en checklista för anhörigarbetet.
Arbetsgruppen har regelbunden kontakt med stadsdelens anhörigkonsult och de har en stadig
punkt på Enhetens APT Checklista skall implementeras under 2019.
För att undersöka om de beviljade insatserna ger önskad effekt, följs dessa systematiskt upp
ASI-Net, ett internetbaserat uppföljningsverktyg, används för uppföljning av beviljade
insatser. Den systematiska uppföljningen har tidigare visat att de personer som har ett mer
hållbart boende också lyckas minska sitt missbruk i större utsträckning. Enheten har därför två
behandlingsassistenter som arbetar på uppdrag från socialsekreterarna för att utöka insatserna
för personer som inte har ett hållbart boende. Målsättningen är att andelen försökslägenheter
som övergår till eget kontrakt ökar samt att antal nätter på härbärgen minskar.
Inom enheten används personalens olika kompetenser för att på bästa sätt tillvarata de resurser
som finns i handläggning och utförande. Enheten köper externa insatser i form av boende,
vård och behandling. Öppenvård sker i första hand genom egna insatser. Inom
socialpsykiatrin utförs merparten av stödinsatserna av externa utförarverksamheter.
Möjligheterna till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning ska förbättras
under året. Den enskildes inflytande ska öka och fokus ska vara på sysselsättning som utgår
från den enskildes individuella behov. Alla medarbetare använder sig av metoden
"Motiverande samtal" (en samtalsmetodik) och träffas regelbundet, tillsammans med
enhetens MI coacher, för metodutveckling. Implementering av vidareutbildning i Motiverande
samtal fortgår under 2019.
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För att upprätthålla en rättssäker handläggning skall enheten genomföra en
kollegiegranskning under hösten. Enheten skall titta på handläggning av försöks- och
träningslägenheter Enheten skall också revidera rutinen för handläggning av försöks- och
träningslägenheter.
Enheten arbetar enligt en lokal rutin för arbetet med hot och våld i nära relationer som bygger
på Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
2017-2020 och stadens riktlinjer för handläggning av ärenden som handlar om våld i nära
relationer. Samverkans möten med Familjeenheten är inplanerade för 2019. Syftet med dessa
möten är att öka kompetensen samt att förbättra det interna arbetet. Enhetens socialsekreterare
med specialistkompetens gällande relationsvåld arbetar med bedömningsinstrumentet
FREDA- farlighetsbedömning / kortfrågor, som är standardiserade bedömningsmetoder för
socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. FREDA kort frågorna används som
komplement till de ordinarie utredningsverktygen ASI och DUR och kommer att användas av
alla socialsekreterare vid enheten, Under 2019 kommer arbetet med att inventera antalet
våldsutsatta personer att fortsätta.
Enheten prognostiserade ett underskott på ca 800 tkr 2018 Underskottet berodde främst på
en långvarig LVM placering på SIS -institution .Enheten har också fått större kostnader för
boenden samt obetalda hyror och egenavgifter.
De åtgärder som görs för att uppnå en budget i balans 2019 är att erbjuda fler personer som
bor i stödboenden tränings- och försökslägenheter samt erbjuda mer stöd av enhetens
behandlingsassistenter till personer som är föremål för insatser enligt LVM ( Lagen om vård
av missbrukare i vissa fall)
Organisationsbeskrivning

Enheten består av en enhetschef och en biträdande enhetschef, en administrativ assistent, 8
socialsekreterare, två behandlingsassistenter, en bosamordnare och case manager. Case
manager tjänsten kommer att vakanshållas i början av året för att enheten skall få möjlighet att
se över behovet av öppenvårdsresurser.
KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
Nämndmål:
1.2.3 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Beskrivning

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

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

Årsmål

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

50

KF:s årsmål

Periodicitet
År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla beställarenheter implementerar rutiner kring Freda-kortfrågor

2019-01-01

2019-12-31

Enhetsmål:
Personer som söker stöd hos Vuxenenheten lever ett liv utan hot och våld i nära
relation
Förväntat resultat

Att Vuxenenheten skaffar sig kunskap och samlar uppgifter om antalet våldsutsatta personer
som är aktuella på enheten, samt att de som söker stöd får hjälp.
Arbetssätt

Enheten arbetar enligt en lokal rutin för arbetet med hot och våld i nära relationer som bygger
på Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
2017-2020 och stadens riktlinjer för handläggning av ärenden som handlar om våld i nära
relationer. Enhetens socialsekreterare med specialistkompetens arbetar med
utredningsverktyget FREDA Under 2019 kommer arbetet fortgå med att inventera antalet
våldsutsatta personer i enlighet med KF´s mål för 2016. FREDA kortfrågor skall användas
som komplement till de ordinarie utredningsverktygen.
Webb-utbildning om våld finns med vid introduktion av alla nyanställda
Resursanvändning

Alla handläggare och utförare kartlägger vilka personer som är våldsutsatta med stöd av
bedömningsinstrumentet FREDA. Detta sker i det dagliga klientarbetet och utredandet.
Enheten har två socialsekreterare med specialistkompetens i frågor som rör våld i nära
relation. Dessa har i uppdrag att stödja våldsutsatta personer. Med sin specialistkompetens har
de verktyg för att kunna göra säkerhetsbedömningar och utreda relationsvåldsärenden.
Resurspersonerna har även i uppgift att stödja förvaltningens olika enheter och delta i interna
och externa nätverk för att sprida kunskap och information. Alla handläggare och utförare
kartlägger vilka personer som är våldsutsatta. Detta sker i det dagliga klientarbetet och
utredandet. Sedan juni 2018 finns Relationsvåldscenter innerstan som kan erbjuda samtal
enskilt och i grupp för våldsutsatta och våldsutövare.
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Uppföljning

Antal våldsutsatta kartläggs och statistikuppgifter sparas. Enheten följer upp genom att fylla i
en gemensam enkät
I verksamhetsberättelsen rapporteras antal kartlagda personer.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av
hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatrin

25 %

25 %

År

Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk

45 %

42 %

Tertial

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

90 %

tas fram av
nämnd

Tertial

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

80 %

80 %

År

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

80 %

80 %

År

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

Nämnden når det förväntade resultatet genom att säkerställa att den enskilde har inflytande
över det stöd som ges. En prioritering under 2019 är att utveckla boendestödet och
sysselsättningsverksamheten för personer med psykiskt funktionsnedsättning för att öka deras
möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällets gemenskap. Brukare är delaktiga
i utformandet och genomförandet av insatserna.
Personer med missbruksproblem får stöd att komma ifrån missbruket och leva ett
självständigt liv genom aktiva insatser i form av i form motiverande samtal, öppenvård och ett
nära samarbete med Stockholms stads uppsökarverksamhet.
Samverkan med hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och Kronofogdemyndigheten är en
förutsättning för ett aktivt vräkningsförebyggande arbete som motverkar hemlöshet.
Förvaltningen säkerställer att rutiner och arbetssätt finns för att särskilt uppmärksamma
familjer med barn som har en osäker boendesituation.
Genom att utbilda medarbetare i barnrättsperspektivet tillförsäkras att barn uppmärksammas
ärenden där en förälder aktualiseras hos socialtjänsten.
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Förväntat resultat

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

Årsmål

Andel utredningar gällande vuxna som uppmärksammar
barnrättsperspektivet

100 %

KF:s årsmål

Periodicitet
År

Enhetsmål:
Den enskilde ges förbättrade förutsättningar att själva hantera sin livssituation
Förväntat resultat

Att klienterna på Vuxenenheten har bättre förutsättningar att själva hantera sina livssituationer
och når en högre grad av självständighet.
Arbetssätt

Vuxenenheten ska ge stödinsatser som leder till ökad självständighet. Varje ansökan om
sociala stödinsatser utreds med hjälp av utredningsverktyget DUR (dokumentation, utredning
och resultat) och ASI (addiction severity index). Socialsekreteraren och den enskilde sätter
tillsammans upp övergripande mål för insatserna.. Uppföljningen görs med stöd av DUR och
ASI. Enheten skall arbeta fokuserat med att säkerställa att boenden fungerar då det har visat
sig vara viktigt för en hållbar livssituation. Enhetens behandlingsassistenter skall få flera
uppdrag och skall arbeta med vardagsekonomi samt insatser för att minska missbruk.
Uppföljning

Beviljade insatser följs upp kontinuerligt, minst var 6:e månad. Uppföljningen görs med stöd
av DUR och ASI. Resultatet av uppföljningarna på socialpsykiatrisidan rapporteras in i det
nya centrala stadsövergripande uppföljningssystemet " Utredning och uppföljning av insats
PS" Det nya uppföljningssystemet ersätter delmålsuppföljningarna
Utveckling

Enheten har genomfört en s.k. fokusgrupp för socialpsykiatrins klienter förra året för att ta
tillvara på klienternas synpunkter och använda dessa i vårt utvecklingsarbete. Vidare
undersöks graden av nöjdhet med utredningen i den årliga stadsövergripande
brukarundersökningen inom socialpsykiatrin.
Enheten skall skapa en informationsbroschyr för att förbättra informationen vad gäller
utredningsförfarandet, möjligheten att välja insats samt möjligheten att lämna klagomål och
synpunkter
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Informationsbroschyr

2019-01-03

2019-08-31

Kollegiegranskning

2019-01-03

2019-12-31
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Enhetsmål:
Den vuxne är motiverad till förändring avseende missbruk
Förväntat resultat

Den vuxne har minskat sitt missbruk
Arbetssätt

Enheten prioriterar de ärenden där vi identifierat de största behoven och vi fokuserar på de
insatser som visat sig ge bästa möjliga effekt i förhållande till kostnad. Insatserna följs upp
systematiskt i DUR och ASI-uppföljningar.
Enheten samverkar med beroendevård och andra myndigheter för att få bästa möjliga
vårdkedja för den enskilde.
MI ( Motivational Interviewing) används som samtalsmetod av hela enheten .
Resursanvändning

Till största delen sker insatserna i egen regi av enhetens utförare och socialsekreterare. Alla är
delaktiga och tar ansvar i det dagliga arbetet.
Uppföljning

Förändringarna följs upp i ASI samt kontinuerlig uppföljning av arbetsplaner och
genomförandeplaner.Enheten följer upp de beviljade insatserna i syfte att undersöka om dessa
givit önskad effekt
Utveckling

Målsättningen är att öka antal ASI-utredningar och uppföljningar för att kunna följa upp
verksamheten bättre. Biträdande enhetschef följer upp månadsvis antal ASI intervjuer samt
ASI uppföljning.
Under året skall ett arbete med att koda MI samtal påbörjas för att säkerställa att vi utvecklas i
metoden..
KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö
Beskrivning

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

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

Att antalet pappersutskrifter minskar
Arbetssätt

Enheten använder främst kollektiva färdmedel i tjänsteresor .
För att minska antalet pappersutskrifter används digitala dagordningar
Utveckling

Enheten skall bjuda in stadsdelens Miljöombud för att öka kunskapen om vad som kan göras
för att bidra till en hållbar livsmiljö
KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Nämndmål:
3.1.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Beskrivning

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

Nämndens budget är i balans och förvaltningen säkerställer en långsiktig stabilitet i
ekonomin. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör
anpassningar inom budgetramen utifrån behov. Prognossäkerheten är god och åtgärder vidtas
vid behov.
Enhetsmål:
Vuxenenhetens verksamhet är kostnadseffektiv och utvecklas inom given budgetram
Förväntat resultat

Budget i balans
Arbetssätt

På de månatliga arbetsplatsträffarna informeras alla medarbetare om det aktuella budgetläget.
Vi gör noggranna och grundliga utredningar som säkerställer att individen får de insatser som
ger bästa möjliga resultat och den bästa kvaliteten till den lägsta kostnaden. Vi för
diskussioner, bl.a. på ärendedragningar, om kostnad i förhållande till förväntat resultat.
Resursanvändning

Vuxenenheten har en enhetschef, en biträdande enhetschef en administrativ assistent, en
bosamordnare, åtta socialsekreterare, två av socialsekreterarna har s.k. "specialistfunktion" i
arbetet med relationsvåld, en socialsekreterare har ett utökat ansvar för metodutvecklingen på
enheten. Tre utförare i egen regi i form av behandlingsassistenter och Case manager.
Inom enheten används personalens olika kompetenser för att på bästa sätt tillvarata de resurser
som finns i handläggning och utförande. Enheten köper insatser i form av boende, vård och
behandling. Behandling sker i första hand genom egna insatser. Inom socialpsykiatrin utförs
merparten av stödinsatserna av externa utförarverksamheter. Alla medarbetare använder sig
av metoden "Motiverande samtal" (en samtalsmetodik) och träffas regelbundet tillsammans
med enhetens MI coach för metodutveckling. Vuxenenheten samverkar med Landstingets
olika psykiatriska kliniker och beroendevårdsmottagningar samt Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. Under 2017 kommer vi fortsätta att i högre grad själva initiera
upprättande av samordnad individuell plan (SIP) för de personer som har behov av
samverkande insatser från flera huvudmän.
Uppföljning

Månatliga ekonomiuppföljningar görs med controllern. Uppföljningarna redovisas och
diskuteras sedan på Vuxenenhetens arbetsplatsträffar.
Utveckling

För att undersöka om vi använder våra budgetmedel effektivt, följs dessa systematiskt upp.
Den systematiska uppföljningen har exempelvis visat att personer med ett hållbart boende
också lyckas minska sitt missbruk i större utsträckning. Enheten har därför två
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behandlingsassistenter som arbetar på uppdrag från socialsekreterarna för att utöka insatserna
för personer som inte har ett hållbart boende. Målsättningen är att andelen försökslägenheter
som övergår till eget kontrakt ökar samt att antal nätter på härbärgen minskar.
Enheten utvecklar kontinuerligt arbetsmetoderna då målgrupperna förändras. På detta sätt
används personalresurserna hela tiden optimalt.
Enheten har en arbetsgrupp som har i uppgift att arbeta med sammanställning av statistik och
uppföljning av verksamheten
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Aktivt Medskapandeindex

82

82

År

Sjukfrånvaro

4,6 %

tas fram av
nämnd

Tertial

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

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

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

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel medarbetare inom socialtjänsten som kan rekommendera sin
arbetsplats

55 %

År

Ledarskapsindex

79

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter reviderar befintlig kompetensförsörjningsplan

2019-01-01

2019-09-30

Enhetsmål:
Genom ett gott ledarskap präglas Vuxenenhetens arbete av engagemang, lyhördhet
och nytänkande
Förväntat resultat

Att Vuxenenheten är en enhet där arbetet präglas av engagemang, lyhördhet och nytänkande.
Att enheten höjer sitt AMI
Arbetssätt

Vuxenenheten har ett ständigt pågående metod- och rutin utvecklingsarbete. För att engagera
alla medarbetare arbetar vi enligt s.k. dialogmodellen när vi diskuterar olika frågor som rör
enhetens arbete och interna processer.
Enhetens arbete präglas av Mi-anda. MI (motiverande samtal) är en samarbetsinriktad
samtalsmetod som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till
förändring. Personens förmågor och erfarenheter lyfts fram. Metodiken kräver en hög grad av
lyhördhet då man arbetar med öppna frågor som syftar till att våra klienter ska motiveras till
att själva ta ansvar och bidra med förslag till lösningar på de problematiska livssituationer de
befinner sig i.
Enheten har planerat in två metoddagar/ termin för att fördjupa och förbättra arbetsmetoder.
biträdande enhetschef har regelbunden ärendedragningar både individuellt och i grupp.
Enhetschefen har regelbundna individuella uppföljningar av arbetssituationen.
Uppföljning

Enhetsmålet följs upp i brukarenkäter, psykosociala enkäter samt
enhetens egna bemötandeenkät
Arbetsmiljön följs upp i medarbetarenkäten samt vi de individuella uppföljningssamtalen med
enhetschef angående arbetssituationen
Utveckling

Erfarenheter av brukarenkäter skall tas till vara för att utveckla verksamheten
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Bemötandeenkät

2019-01-06

2019-12-31
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Enhetsmål:
Medskapande präglar Vuxenenhetens arbetsklimat
Förväntat resultat

Att Vuxenenheten är en arbetsplats som präglas av medskapande.
Arbetssätt

Medarbetarna är mycket delaktiga i enhetens verksamhetsutveckling. Genom att använda
dialogmodellen vid regelbundna gruppmöten och arbetsplatsträffar
ökar vi delaktigheten. Vi tillsätter arbetsgrupper för att bereda och effektuera olika
verksamhetsutvecklings- och metodutvecklings frågor som sedan följs upp på veckomöten
och arbetsplatsträffar. Medarbetarna är delaktiga i planeringen och genomförandet av
arbetsplatsträffarna. Motiverande samtal är ett förhållningssätt som präglar enheten. Vi skall
arbeta med förvaltningens gemensamma kärnvärden på planeringsdagar och
arbetsplatsträffar,
Medarbetarna har vid medarbetarsamtalen möjlighet att vara delaktiga i att utforma sina egna
utvecklingsområden.
För att följa upp medarbetarnas arbetssituation har enhetschefen regelbundna
uppföljningssamtal med alla medarbetare då medarbetaren själv får skatta sin arbetssituation.
På arbetsplatsträffar tas olika arbetsmiljöfrågor upp och enheten använder sig av det årshjul
som är gemensamt för förvaltningen.
Uppföljning

På de årliga medarbetarsamtalen , regelbundna uppföljningssamtalen med enhetschef kring
arbetssituationen samt möten för uppföljning av vår handlingsplan för en förbättrad av
arbetsmiljö
Utveckling

Enheten kommer att fortsätta arbetet med att tydliggöra syften och mål med
utvecklingsarbetet genom att upprätta en balanslista och systematiskt följa upp det vi
gemensamt kommit överens om.
Nämndmål:
3.2.2 Nämndens verksamheter använder resurser effektivt, hållbart och
innovativt
Beskrivning

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

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 15 (16)

Förväntat resultat

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

Enheten följer upp de beviljade insatserna i syfte att undersöka om dessa gett önskad effekt.
Enhetens resurser används därigenom maximalt
Arbetssätt

Vi prioriterar vissa insatser för de ärenden där vi identifierat de största behoven och vi
fokuserar på de typer av insatser som visat sig ge bästa möjliga effekt i förhållande till
kostnad. Insatserna följs systematiskt upp. Enheten har metoddagar för att utvärdera enhetens
egna arbete samt för att förbättra arbetsmetoder.
Resursanvändning

Alla medarbetare är delaktiga i utvecklings- och uppföljningsarbetet och tar ansvar för detta i
det dagliga arbetet.
Uppföljning

Sammanställning av statistik kommer att tas från DUR, Utredning och uppföljning av insats
PS, ASI samt enhetens egna dokumentation.
Utveckling

Vuxenenheten har en enhetschef, en biträdande enhetschef en administrativ assistent, en
bosamordnare, åtta socialsekreterare, tre av socialsekreterarna har s.k. "specialistfunktion" i
arbetet med relationsvåld, en socialsekreterare har ett utökat ansvar för metodutvecklingen på
enheten. Tre utförare i egen regi i form av behandlingsassistenter och Case manager(
vakanshålls i början av året).
Inom enheten används personalens olika kompetenser för att på bästa sätt tillvarata de resurser
som finns i handläggning och utförande. Enheten köper insatser i form av boende, vård och
behandling. Behandling sker i första hand genom egna insatser. Inom socialpsykiatrin utförs
merparten av stödinsatserna av externa utförarverksamheter. Alla medarbetare använder sig
av metoden "Motiverande samtal" (en samtalsmetodik) och träffas regelbundet tillsammans
med enhetens MI coacher för metodutveckling. Vuxenenheten samverkar med Landstingets
olika psykiatriska kliniker och beroendevårdsmottagningar samt Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. Under 2019 kommer vi fortsätta att i högre grad själva initiera
upprättande av samordnad individuell plan (SIP) för de personer som har behov av
samverkande insatser från flera huvudmän.
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Uppföljning av ekonomi
Resursanvändning
Budget 2019

Övrigt
Utveckling
Arbetet med att utveckla arbetssätt gällande barn i osäkra boendeförhållanden fortsätter under
2019 i samverkan med familjeenheten och försörjningsstöd. Arbetet med
barnkonsekvensanalyser fortgår. Metoddagar med Beroendevård samt samverkan med
psykiatrin angående LUSEN
Brukardialog
För att öka dialogen med brukarna skall enheten göra en broschyr där det framgår hur det går
att lämna synpunkter och klagomål. Enheten skall i december genomföra en bemötandeenkät
för hela Vuxenenheten. I de Utredningsinstrument som används är brukaren delaktig och har
alltid möjlighet att lämna synpunkter
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