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Sammanfattande analys
Enhetens arbete med mål, indikatorer och aktiviteter har pågått planenligt under året och
målen är i stort uppnådda förutom avseende ekonomin. Mätningarna till indikatorer som
handlar om uppnådda kunskapsmål och upplevd ohälsa har inte fungerat fullt ut då det har
skett en underrapportering och mätmetoden behöver utvecklas. Trots att arbetet med att nå
överensstämmelse mellan kostnader och prognos varit framgångsrikt finns svårigheter att via
ersättningssystemet få täckning för de vårdkostnader enheten har.
Alla flickor och pojkar som är aktuella på enheten för ensamkommande har en ansvarig
socialsekreterare. Uppföljningar och överväganden genomförs inom lagstadgade tidsramar.
Enheten har fungerande rutiner för att säkerställa att placerade flickor och pojkar erbjuds en
likvärdig omsorg.
De rutiner enheten har för att prognosticera resultat efterlevs och fungerar väl. För närvarande
prognosticeras ett negativt resultat vilket beror på att ersättningsnivåerna inte täcker de
vårdkostnader stadsdelarna har, bl.a. avseende svenska medborgare och kostnader för
myndiga pojkar och flickor i stödboende. De åldersuppskrivningar Migrationsverket har gjort,
främst i början av året, har också medfört kostnader för stadsdelarna som inte går att återsöka.
Enheten för ensamkommande har sökt och beviljats projektmedel för att tillsammans med
ungdomsmottagningen hålla grupper för nyblivna 18-åringar med uppehållstillstånd. Syftet är
att ge samhällsinformation och information om sex och samlevnad för att bättre rusta
ungdomarna för integration. Projektet har nått stor framgång där tre av fyra träffar blev
välbesökta och de som deltagit lämnade positiva utvärderingar
Projektet Social Lots har avslutats efter sitt andra år och målet att arbeta med 30 flickor och
pojkar har uppnåtts. En anpassning till att målgruppen har blivit äldre har gjorts och insatsen
har fokuserat på att stötta i arbetssökande och anpassning till självständigt liv. Projektet
avslutades med ett seminarium där Social Lots och enhetscheferna från preventionseneheten
och enheten för ensamkommande presenterade en rapport om projektet.
Ledningsstrukturen för enheten förändrades i februari då enhetschef delar sin tjänst mellan
familjeenheten och enheten för ensamkommande. En av socialsekreterarna på enheten har
tillfälligt uppförordnats till biträdande enhetschef, vilket innebär att enheten har två
biträdande enhetschefer under året. Biträdande enhetschefer ingår tillsammans med
enhetschef och biträdande enhetschefer på familjeenheten i en gemensam ledningsgrupp. Alla
biträdande enhetschefer har tillträtt sina tjänster och en planeringsdag för den nya
ledningsgruppen hölls i augusti.
Medarbetarna på enheten har under året bl.a. arbetat med att ta fram rutiner kring placering av
myndiga ungdomar med uppehållstillstånd inom SHIS, vilket innebär ett mer självständigt
boende. Medarbetarnas upplevelse av arbetsmängd och arbetssituation följs upp regelbundet
av biträdande enhetschefer. Enheten har fungerande rutiner för hur och vad man ska göra om
en medarbetare upplever för hög arbetsbelastning eller andra negativa aspekter av arbetet.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.2.1 Barn och ungdomar på Kungsholmen har jämlika livschanser
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn och ungdomar får sina grundläggande behov tillgodosedda. Resurser och möjligheter att
påverka sin livssituation finns och är jämlikt fördelade oavsett ålder, kön och etnicitet. Barn
och ungdomar i riskzon upptäcks tidigt. Barn och ungdomar är delaktiga i
utredningsprocessen samt i planering av insatser.
Enhetsmål:
De flickor och pojkar som är aktuella på enheten har goda och likartade
förutsättningar till gynnsamma levnadsvillkor och integration
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att de flickor och pojkar som är aktuella på enheten för ensamkommande har likartade
förutsättningar avseende den vård och omsorg de erbjuds. Att de insatser som erbjuds syftar
till att ge goda förutsättningar till integration och goda levnadsförhållanden.
Analys

Genom systematisk uppföljning tillförsäkras ungdomarna god vård anpassad efter deras
individuella behov. Särskilt fokus läggs på att ge ungdomarna goda förutsättningar att studera
och leva ett hälsosamt liv. Förvaltningen kommer under kommande år utveckla arbetssätt för
att förbereda de äldre ungdomarna inför ett självständigt liv. Cheklista vid uppföljning av
placering har implementerats under våren och detta säkerställer att alla socialsekreterare
ställer samma frågor kopplat till barnets behov vid uppföljning av vården. Vid uppkommen
oro finns kunskap om hur vi arbetar vidare med detta. Under hösten har vi genomfört ett
arbete med att följa upp närvaro i skolan då forskning visar att skola är den absolut viktigaste
skyddsfaktorn samt att det är en viktig del i ensamkommandes integration och etablering i
samhället.
Vi ger alltid i uppdrag till det boende där ungdomen är placerad att stödja ungdomen enligt
ungdomens förmågor och mognadsnivå med målet klara att leva ett självständigt liv. Vi har i
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våra rutiner för uppföljning av barnens/ungdomarnas placeringar bl a rekommendationer att
använda manualen ”På väg” för att ungdomen själv, den som är dess omsorgsperson samt
socialtjänsten ska kunna se på vilket område ungdomen behöver stöd eller om hen behöver
annan insats eller utökad insats på vägen till ett självständigt liv. Vi har också i våra rutiner att
minst ett halvår innan ungdomen fyller 18 år börja förbereda hen inför detta. Vi följer upp alla
placeringar och insatser regelbundet, minst var tredje månad. Vi utgår från vårdplan och
genomförandeplan där ovanstående mål finns.
De ungdomar som av olika skäl, t ex psykisk ohälsa, inte klarar att leva ett självständigt liv
inför att de ska avslutas hos Enheten för ensamkommande, remitteras till och förs över till
vuxenenheten på den stadsdelsförvaltning hen tillhör.
Ett sätt att försäkra oss om att vi förberett ungdomarna för ett självständigt är att se till att vi
följer vi våra rutiner, vilket sker vid varje ärendegenomgång som biträdande enhetschef har
med socialsekreterare.
Alla aktuella flickor och pojkar på enheten är placerade och har en ansvarig socialsekreterare.
På enheten finns rutiner för hur vi undersöker att vårdgivaren har kapacitet och kunskap att
tillgodose den enskilda flickans eller pojkens behov inför placering. Flickor och pojkar är
delaktiga i planeringen av vården genom samtal som rör behov och mål. Minst var tredje
månad träffas ungdom och handläggare samt god man och vårdgivare för att följa upp vården.
Enheten har en checklista för vilka frågor som ska avhandlas i dessa uppföljningar. Under
dessa samtal talar handläggaren även enskilt med ungdomen.
Flickor och pojkar över 18 år och som ansöker om fortsatt vård från socialtjänsten är delaktiga
i planering och mål. Redan när flickan eller pojken är 17 påbörjas en planering inför att hen
ska bli myndig genom en tydlig genomgång av vilka förmågor hen behöver få stöd i att
tillgodose sig för att i framtiden kunna leva ett självständigt liv.
På enheten har vi möjlighet att bevilja insats i form av social lots. Lotsens roll är att stödja
flickor och pojkar till en gynnsam integration genom stöd i att hitta meningsfull sysselsättning
i sitt närsamhälle.
Enheten arbetar aktivt för ett gott samarbete med vårdgivare, skola, sjukvård, polis och
migrationsverket för att säkerställa att oro kring aktuella flickor och pojkar kommer till
socialtjänstens kännedom. Förhandsbedömningar sker inom tidsramen som angetts i
lagstiftning. Socialsekreterare på enheten för ensamkommande sammankallar till SIP-möten
där ett behov framkommer att samverkan med socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola
föreligger. SIP-samordnare som arbertar på stadsdelen har varit på APT hos enheten och
informerat om SIP. Tid har även avsatts på planeringsdagar under hösten 2018 till att öka
kunskapen om SIP.
Projektet Social Lots, som finansieras med projektmedel från Länsstyrelsen har gått in i år två
med goda resultat. Social lots har fortsatt att lotsa ungdomar till olika aktörer i civilsamhället.
Hittills har 21 pojkar och 4 flickor fått insatsen och av 15 avslutade insatser har 11 avlutats
med hel eller delvis uppfylld måluppfyllelse. Social Lots har under våren fokuserat på stötta
de flickor och pojkar som erhållit insatsen i att komma ut på arbetsmarknaden. Insatsen har
också använts för att ge stöd åt de myndiga pojkar och flickor som flyttar ut i eget boende via
stiftelsen hotellhem i Stockholm
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Indikator

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

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

70,69 %

68

100

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

80

Period

2018

Analys
Ensam kommandeenheten
Utfallet avseende uppnådda kunskapsmål för gruppen ensamkommande ligger under förvaltningens årsmål, trots att enheten
vid mätning har utgått från individuellt satta mål för individen. Faktorer som kan tillmätas betydelse avseende resultatet är att
det fortfarande finns ungdomar som har en instabil livssituation, befinner sig i asylprocess, upplever psykisk ohälsa. Man kan
inte heller bortse ifrån att det i gruppen finns ungdomar som har sporadisk skolgång bakom sig, men inte minst att alla
ungdomar i gruppen har en annan språkbakgrund och inte har tillbringat mer än några år i Sverige.
Skillnaden mellan flickor och pojkar är stor, man bör dock beakta att det är få flickor rapporterade. Det avsevärt bättre
resultatet följer dock tendensen för hela populationen, där flickor i allmänhet uppvisar bättre resultat i skolan än pojkar. En
annan tes kan vara att de flickor som enheten ansvarar för har fått mer stöd då de initialt haft ett större vårdbehov än
pojkarna (generellt) och att man på så vis även lagt ett större fokus på skolarbete i uppföljningar med socialtjänst och
vårdgivare.
Då det är första gången enheten rapporterar denna indikator är resultaten inte fullständiga, då bara en tredjedel av de
aktuella ungdomarna rapporterats. Under 2019 kommer indikatorn fortsätta vara gällande och förhoppningen är att resultatet
kommer bli mer tillförlitligt.
Uppföljning av
rapporterad ohälsa hos
placerade flickor och
pojkar.

63,64 %

63

67

80 %

2018

Analys
Implementeringen av enkät kopplad till psykiska ohälsa behöver ses över inför nästkommande år, då andelen rapporterade
är låg. Av de rapporterade svaren kan utläsas att Enheten inte uppnår uppsatt årsmål om 80 %. En faktor kan vara att flera
ungdomar fortfarande befinner sig i asylprocess och att detta kan ha en negativ påverkan på den psykiska hälsan, En annan
faktor kan vara att psykisk ohälsa är det vanliga hälsoproblemet hos ensamkommande flyktingbarn och att deras tillstånd
riskerar att förvärras under asylprocessen.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Implementering av checklistor vid placering och uppföljning

2018-01-17

2018-05-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Ensamkommande barn och ungdomar ska i möjligaste mån åtnjuta samma
rättigheter som andra barn.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Flickor och pojkar som aktualiseras på enheten utreds enligt socialtjänstlagen. Behov och
förmågor bedöms individuellt. Insats matchas utifrån individens behov. Alla handläggare på
enheten arbetar utifrån de rutiner vi skapat för att säkerställa att aktuella flickor och pojkar
erbjuds en likvärdig omsorg.
Fokus under året har legat på regelbundna uppföljningar enligt lagkrav. Socialsekreterarna har
utgått från gällande genomförandeplan vid uppföljning samt tydliggjort krav gentemot
vårdgivare. I enskilda ärendehandledningar med biträdande enhetschef sker löpande
uppföljning av varje ärende för att säkerställa att barnets behov tillgodoses.
Under året har samtliga medarbetare och chefer genomgått en tre dagars utbildning i Signs of
safety. Delar av förhållningssättet har implementerats och vissa verktyg använts. En
implementeringsgrupp har skapats som är enhetsövergripande över ensamkommandeenheten
och familjeenheten.
Under året har vi sett att behovet varit stort av ett fortsatt arbete kring implementeringen av
förhållningssättet Signs of Safety. Förhållningssättet möjliggör att varje barn ska synliggöras
både under utredningens gång samt under uppföljande arbete. Ensamkommandeenhetens
målgrupp har visat sig vara en lämplig målgrupp för Signs of Safety. Detta då på
socialsekreterare på ett visuellt sätt kan beskriva styrkor, svagheter och oro. Signs of Safetys
förmåga att synliggöra barnet och i förlängningen tillse att barnet får ett gott och likställt
omhändertagande kommer resultera i att förhållningssättet kommer att vara i fokus i
verksamhetsplanen för 2019.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Enhetens medarbetare har genomgått Länsstyrelsen webbutbildning om våld i nära relationer.
Vi har under året genomgått utbildning i Freda kortfrågor samt tagit fram rutin för hur
användandet av Freda kortfrågor ska användas.
Under året har man gått igenom enhetens krisplan och förvaltningens beredskap och
krisorganisation på APT.
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Enheten deltar i en stadsövergripande samarbete tillsammans med polis, ungdomsjour,
socialjour och gränspolis för att stärka samverkan i arbetet med de ensamkommande
ungdomarna.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Enheten för ensamkommande källsorterar och har under året börjat återvinna matavfall. Alla
medarbetare på enheten använder funktionen för säker utskrift. Kallelser och dagordningar till
möten delas digitalt och läggs upp på skärm under mötet. Miljösamordnare har deltagit i
arbetsplatsträff och tillsammans med medarbetare arbetat med att utforma en miljöpolicy för
tjänsteresor. Arbetet med att implementera policyn kommer att fortsätta under 2019.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls inte
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Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls inte
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Enhetens ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls inte
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 kostnaden för och administrationen av försörjningsstöd för
ungdomar som är berättigade till det ska hanteras.
Analys

En process har påbörjats under hösten 2018 för att lämna över de arbetsuppgifter som är
hemmahörande på försörjningsstödsenheten till rätt enhet. Ett arbete med att kartlägga antal
ärenden och skapa en tidsplanering för arbetet samt att se över befintliga och kommande
resursbehov för att möjliggöra detta pågår.
Ytterligare ekonomiska faktorer som är osäkra är utfallet av återsökning av faktiska
kostnader.
Familjevårdens remisser för utredning av stadigvarande vård har ökat under året, vilket
genererat att de barn och ungdomar som varit placerade i privata sektorn får möjlighet att
placeras i stadens regi.
Familjevården har tagit över familjehem och jourhem som tidigare varit anställda av privata
företag, vilket på längre sikt innebär en ekonomisk lättnad för enheten.
Arbetet med att prognosticera resultat pågår fortlöpande enligt upprättade rutiner. De
prognostiserade kostnaderna stämmer väl överens med de faktiska, fakturerade kostnaderna.
Enhetens rutiner för återsökning av vårdkostnader följs.
De kostnader enheten har för ungdomar som av migrationsverket skrivits upp i ålder men
ännu inte avslutats ökade under det första tertialet. Denna ökning har avtagit under senare
delen av året. Vidare överstiger kostnaderna för ungdomar i stödboende de intäkter
återsökningen ger. De vårdkostnader enheten har för de fyra ungdomar som är svenska
medborgare går inte att återsöka.
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Ytterligare ekonomiska faktorer som är osäkra är utfallet av återsökning av faktiska
vårdkostnader.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Enheten för ensamkommande ger alla ett jämställt bemötande och stöd oavsett kön
eller könstillhörighet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Medarbetarna på enheten ska ha en hög medvetenhet om de patriarkala strukturer som många
av de flickor och pojkar som är aktuella på enheten har vuxit upp i. Ett intersektionellt fokus
ska ligga på de ensamkommande flickor som har en bakgrund i patriarkala strukturer,
samtidigt som de är nya i Sverige.
Ensamkommandeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
Sid 11 (19)

Enheten ska aktivt verka för att de flickor och pojkar som man ansvarar för, erbjuds möjlighet
att under trygga former lära sig om och få möjlighet att med trygga vuxna reflektera över
sexualitet, könsroller och normer.
Enheten arbetar aktivt med att medvetandegöra och kontinuerligt följa upp att de flickor och
pojkar som är aktuella på enheten förstår de normer och lagar som råder kring jämlikhet
mellan könen.
Analys

Arbetsgruppen på enheten diskuterar återkommande frågan kring kön och jämställdhet
kopplat till normer. Diskussionerna sker på enhetsmöten/ gruppmöten eller APT och syftar till
att vi alla ska hålla frågor som rör detta område levande och ta med dem i samtal med flickor
och pojkar i samband med uppföljningsmöten eller när behov uppstår. Vid placering av
flickor och pojkar talar vi även med vårdgivaren om vikten att som utförare arbeta med
normer kring jämställdhet.
Enheten för ensamkommande har under året i samarbete med enheten för prevention och
familjebehandling samt ungdomsmottagningen sökt och beviljats medel för att driva grupper
för 18-åringar. Alla ungdomar med uppehållstillstånd, bjuds in att delta i en träff där tiden
fördelas mellan information från socialtjänsten respektive information från
ungdomsmottagningen. Träffarna sker i ungdomsmottagningens lokaler.
En av medarbetarna på enheten har gått en utbildning i intersektionellt perspektiv på våld i
nära relationer via länsstyrelsen i Stockholm.
Analys kring skillnader i kön i indikatorer på uppnådda skolresultat av
dygnetruntplacerade pojkar och flickor samt uppföljning av rapporterad ohälsa hos
placerade flickor och pojkar.
Alla aktuella flickor går i skolan 100% samt når kunskapsmålen och vilket innebär stora
skillnader mellan könen, men gällande psykisk ohälsa är det en skillnad då flickorna mår
sämre psykiskt. Detta stämmer väl överens med aktuell forskning gällande hur
ensamkommande flickor och pojkar mår. Handläggarna lägger procentuellt mer tid på de
ärenden som rör flickor.
Arbetet med indikatorer kommer att fortsätta nästa år med könsuppdelad statistik kopplad till
psykisk ohälsa hos placerade flickor och pojkar. Det som synliggörs i befintlig statistik är att
skillnaden mellan könen kopplat till upplevd psykisk ohälsa är mindre mellan könen, men att
flickor upplever psykisk ohälsa i högre grad än pojkar.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

Ensamkommandeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
Sid 12 (19)

Indikator

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

73

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

82

81

81

2018

3,6 %

5%

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Analys
Ingen könsindelad statistik då det är så få män anställda.
Sjukfrånvaro

3,4 %

1,4 %

3,7 %

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

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

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

79

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

79

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Period

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Enheten för ensamkommande präglas av ett gott ledarskap
Uppfylls helt
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.

Ensamkommandeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
Sid 13 (19)

Analys

Ledningsstrukturen på enheten har förändrats så att enhetschefen nu delar sin tjänst mellan
enheten för ensamkommande och familjeenheten. En av socialsekreterarna har uppförordnats
till biträdande enhetschef. Det innebär att två biträdande enhetschefer delar på uppgiften att
leda och fördela det dagliga arbetet och att ge stöd till medarbetarna. Detta leder till ett mer
tillgängligt och nära chefsstöd till medarbetarna på enheten.
I samband med ärendegenomgång där socialsekreterare talar enskilt med biträdande
enhetschef var tredje vecka om ärenden samt om arbetssituation har under våren påbörjats
arbete med en modell för ett situationsanpassat ledarskap. Medarbetarna har tillsammans med
biträdande enhetschef skattat grad av självständighet i arbetet och kommit överens om vilket
förhållningssätt som bäst gynnar medarbetarens fortsatta utveckling i yrkesrollen.
Enheten har på arbetsplatsträffar under våren valt ut områden som rör den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön utifrån resultat på medarbetarenkäten. Utifrån dessa har en handlingsplan
upprättats och alla uppsatta mål är uppfyllda, även om vissa processer behöver fortsätta även
nästa år, exempelvis att utveckla samverkan med andra enheter.
Enheten tillvaratar medarbetarnas idéer till förbättring och utveckling av verksamheten genom
att ge utrymme för initiativ på gemensamma möten och genom att tillse att idéerna verkställs
och följs upp. Under året har vi utvecklat rutiner för placering på SHIS (stiftelsen hotellhem i
Stockholm), utbetalning av försörjningsstöd samt rutiner kring hur vi ska försäkra oss om att
ungdomar som ska avslutas på socialtjänsten då de är vuxna är förberedda för ett självständigt
liv. Medarbetare på enheten har utbildat sig i våld i nära relationer samt om människohandel
Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

Periodens
utfall

43 %

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

80 %

KF:s
årsm ål

Period

2018

Analys
Det låga reslutatet beror med stor sannolikhet på den organisationsförändring som genomfördes runt årsskiftet 2017-2018.
Under året har arbete med att förtydliga ledningsstrukturen och med öppet arbetsklimat genomförts.
Index för organisatorisk

7

7,8

2018

Ensamkommandeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
Sid 14 (19)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

och social arbetsmiljö
Analys
Arbete med frågor från resultatet av medarbetarenkäten inom området "öppet arbetsklimat" har pågått under året.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enhetens chefer har för att främja hälsa uppmuntrat medarbetarna till fysisk aktivitet, bla genom medverkan i löpartävling och
i stadsdelens stegräkningstävling. "Pausgympa" under möten har införts, främst för att poängtera vikten av att byta
arbetsställning och inte vara stillasittande för länge.
Berörda enheter fortsätter implementera handlingsplanen för
socialsekreterare och biståndshandläggare

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Enheten har med stort engagemang deltagit i den utställning om goda exempel som anordnats på förvaltningen som en del
av handlingsplanen för socialsekreterares och biståndsbedömares arbetssituation.

Enhetsmål:
Enheten för ensamkommande har en hållbar arbetsmiljö som präglas av jämlikhet.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Arbetsgruppen är fulltalig, introduktion av nya medarbetare fungerar och delaktigheten är
hög. Alla medarbetare känner att de bidrar med sin kompetens. Enheten är fri från
diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. Trivseln är god på enheten.
Analys

Ärendemängden hos medarbetarna på enheten kontrolleras regelbundet och arbetet fördelas
därefter så jämt som möjligt. Medarbetarnas upplevda arbetsbelastning mäts var tredje vecka i
samband med enskild ärendegenomgång, då mäts även mående samt upplevd social
arbetssituation/ trivsel. Det finns rutiner för hur negativa resultat av mätningarna åtgärdas,
åtgärderna sker i samarbete med medarbetarna, biträdande enhetschefer och enhetschef.
Arbetsgruppen är fulltalig och arbetsbelastningen är rimlig. Vi använder de rutiner som
fastslagits för introduktion av nya medarbetare. Platser till utbildningar som erbjuds enheten
fördelas jämnt och i samråd med arbetsgruppen. Medarbetare som deltar i utbildning sprider
information och kunskap till övriga medarbetare. Den sociala situationen och trivseln på
arbetsplatsen utvärderas kontinuerligt var tredje vecka i samband med ärendegenomgång.
Utvärderingen sker i samtalsform individuellt med biträdande enhetschef.
Under hösten har man arbetat med resultatet från medarbetarenkäten utifrån området "öppet
arbetsklimat" på enheten, en ny enkät med utvalda frågor inom området gjordes med något
bättre resultat i november. Man har under ett APT arbetat med hur man kan ge feedback till
varandra.
Ensamkommandeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
Sid 15 (19)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Hälsobefrämjande aktivitet för enheten för ensamkommande

2018-01-31

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har under året arbetat aktivt för att öka medarbetarnas känsla av trivsel. Arbetet har skett genom att öka samarbetet
mellan arbetsgrupperna på enheten till exempel genom att göra gemensamma genomförandeplaner.
Enheten arbetar med att implementera förhållningssättet Signs of safety till exempel genom att hålla uppskattande intervjuer
på enhets- och gruppmöten samt att aktivt arbeta med den "stolta socialarbetaren".
Ett material för om hur och på vilket sätt man ger feedback har tagits fram och ett pågående arbete med hur man ska
använda sig av det pågår.
Enheten arbetar aktivt med att införa medhandläggarnskap. Samtliga utredningar på enheten ska ha en medhandläggare.
Vid medhandläggarskap ska handläggarna avsätta tid före och efter besök för att ge feedback till varandra, vad fungerade
bra, vad kunde man göra annorlunda, på vilket sätt blev det bra för barnet, hur kan handläggarna utveckla sig själva.
Efter att en utredning är färdigställd går handläggarna igenom samarbetet med sin närmaste chef utifrån förhållningssätter
Signs of Safety, där metoden mappning kommer att användas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
HBTQ-utbilding med syfte att få certifiering inleds januari 2019
Förvaltningens verksamheter, som möter vårdnadshavare, ger
dem information om barn och ungdomars rättigheter

Enhetsmål:
De flickor och pojkar enheten för ensamkommande möter ska få ett bemötande där
hänsyn till deras mänskliga rättigheter beaktas och som är fritt från diskriminering.
Uppfylls helt

Ensamkommandeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
Sid 16 (19)

Förväntat resultat

Medarbetarnas kunskap om mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder ökar under året.
De flickor och pojkar som är aktuella på enheten och enhetens medarbetare upplever att
verksamheten är fri från diskriminering och att flickorna och pojkarnas rättigheter tillvaratas
på bästa möjliga sätt.
Analys

Enheten har arbetat med materialet från stadens barnrättsprogram på enhetsmöten, APT samt
vid gemensamma planeringsdagar med familjeenheten i oktober 2018.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Andel barn och unga som
kommer till tals i
utredningar

Periodens
utfall

100 %

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

2018

Enhetsmål:
Enheten för ensamkommande säkerställer att flickor och pojkars synpunkter och
erfarenheter tas tillvara i utredningar samt i genomförandet och uppföljning av
insatser.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att de flickor och pojkar enheten möter upplever delaktighet i bedömningar och beslut som
fattas i deras ärenden.

Ensamkommandeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
Sid 17 (19)

Analys

Handläggarna på enheten kommunicerar med barnet/ungdomen inför varje bedömning eller
beslut som rör denna. Vi arbetar aktivt med att skapa en god kontinuitet i vilken handläggare
barnet/ungdomen träffar för att skapa förutsättningar för att barnet/ungdomen ska känna sig
trygg och på så vis kunna framföra frågor eller synpunkter. Detta exempelvis vid
återaktualiseringar, då ungdomen får tillbaka samma handläggare som hen hade vid avslut.
Vid uppföljning av vården erbjuds och uppmuntras barnet till enskilt samtal med handläggare.
Detta för att skapa goda förutsättningar för barnet att framföra sina åsikter och synpunkter. I
samtliga utredningar hålls enskilda samtal med barnet. I de fall där barnet är under 18 år sker
insatser i samråd med god man.
Under året har tio utredningar valts ut för granskning av barnperspektivet av en annan,
oberoende, enhet. Granskningen visar att ungdomar varit delaktiga i utredningar och i val och
uppföljning av insatser.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Gruppmöten för samhällsvägledning av 18-åringar

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Under året har enheten genomfört ett proekt finansierat av Länsstyrelsen i samarbete med UMO (ungdomsmottagningen).
Projektet syftar till att informera ungdomar som fyllt 18 år om vilket stöd man kan få från ungdomsmottagningen och andra
verksamheter samt att ge samhällsvägledning inför ett liv som ung vuxen i Sverige.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

Alla beställarenheter skapar rutiner kring utredningsmetoden
Freda-kortfrågor

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Alla medarbetare har gått utbildning i metoden Freda kortfrågor och enheten har skapat och implementerat rutiner för detta
Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

2018-01-01

2018-12-31

Ensamkommandeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
Sid 18 (19)

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.
Uppfylls helt
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
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.
På ensamkommandeenheten identifieras och kartläggs våldsutsatthet skyndsamt genom ett
standardiserat frågeformulär vid varje misstanke om att ett barn far illa med anledning av våld
i nära relation.
Analys

Två medarbetare från enheten ingår i förvaltningens resursgrupp med fokus på relationsvåld.
Enheten har genomfört Länsstyrelsens webbutbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i
nära relationer via det s.k. "gruppspåret", dvs utbildningen har genomförts via webben men i
grupp. Intentionen är att alla nya medarbetare ska genomföra webbutbildningen individuellt.
Enheten arbetar f.n. med implementering av användandet av Freda-kortfrågor som rutin i
mötet med de aktuella pojkarna och flickorna. En av medarbetarna på enheten har gått KIutbildning om våld i nära relationer och två medarbetare har deltagit i utbildning om
hedersrelaterat våld och förtryck via ORIGO. Dessa medarbetare har informerata enheten vid
enhets och gruppmöten.

Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Kvalitetsarbete
Enheten har under året tagit emot två klagomål. I samband med att synpunkter och klagomål
emottagits har översyn av gällande rutiner gjorts, inget har framkommit som föranlett behov
av att förändra gällande rutiner. Avvikelser gällande utbetalningar till brukare har
rapporterats, tydligare rutiner avseende tidsplan och handhavande av utbetalningar har
Ensamkommandeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
Sid 19 (19)

upprättats.

Övrigt

Ensamkommandeenheten
stockholm.se
08-508 08 588
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Sammanfattande analys
Organisationsbeskrivning
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. Verksamheten bedrivs utifrån politiska mål, lagstiftning,
rättspraxis och stadsinterna riktlinjer. 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. På enheten jobbar 12 personer. Sju av dessa är
biståndshandläggare, en jobbar som administrativ assistent och en person jobbar som
kontaktsekreterare. På enheten finns även en enhetschef samt en biträdande enhetschef.
Måluppfyllelse
Enheten har under året arbetat med att nå uppsatta mål och förväntade resultat. Arbetet har på
det stora hela fortlöpt enligt plan och bedömningen vid årets slut är att enheten uppfyllt
samtliga mål för verksamheten och därigenom bidragit till att även nämndens mål uppfyllts.
Enheten har för att mäta huruvida målen uppnåtts använt sig av underlag såsom exempelvis
resultat från aktgranskningar och kvartalsmätningar av medarbetarerna upplevelse av sin
arbetssituation. Vi har även använt oss av statistik som vi tagit fram manuellt under året.
Ett Stockholm som håller samman
Redan under första tertialen konstaterade vi att antalet barn och ungdomar som under året
skulle komma att delta i stadens LSS-kollo var lägre än förväntat. Under hösten genomförde
biståndshandläggarna telefonintervjuer med vårdnadshavare eller barn/ungdomar som valt att
inte ansöka om LSS-kollo. Av svaren går det att urskilja tre huvudanledningar till varför de
tillfrågade valt att inte ansöka om kollo. De äldre ungdomarna (17-21 år) uppgav i hög
utsträckning att de inte hade lust att åka på kollo. För barn/ungdomar i åldern 12-16 år var
orsakerna till att de valt att inte ansöka om LSS-kollo mer varierande, den främsta orsaken var
dock även i denna åldersgrupp att den enskilde inte ville åka på kollo. För de yngsta barnen
(7-11 år) var den främsta orsaken till att de inte ansökt om LSS-kollo att vårdnadshavarna
kände sig otrygga med att lämna bort sina yngre barn. Det har inte gått att urskilja några
tydliga skillnader mellan tjejer och killars svar gällande anledningen till varför de valt att inte
ansöka om LSS-kollo. Vår bedömning är att de orsaker som framkommer som skäl till varför
barn/ungdomar inte vill åka på kollo till största del ligger utanför vårt påverkansområde. Det
som har kommit fram i telefonintervjuerna kommer vi dock att vidarebefordra till ansvariga
för LSS-kolloverksamheten på Socialförvaltningen så att de kan ha med sig den
informationen vid planering av framtida kolloverksamhet.
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Enhetens ekonomi innebär, liksom tidigare år, en stor utmaning. Vår målsättning var dock att
under året minska underskottet som vid årets inledning prognostiserades till cirka 10 miljoner
kronor. Vid årets slut kan vi nu konstatera att vi lyckats med denna målsättning då enhetens
underskott minskat till cirka 5,5 miljoner kronor. Trots att vi fortfarande redovisar ett
budgetunderskott är det vår bedömning att de åtgärder som vi har vidtagit under året på sikt
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ska leda till minskade kostnader inom enheten och därigenom en långsiktigt mer hållbar
ekonomi. Detta arbete kommer att fortsätta även nästa år då den ekonomiska prognosen ser
fortsatt bekymmersam ut från enheten.
Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Enheten har under tertialen påbörjat arbetet med en jämställd myndighetsutövning. Tyvärr
visade vår granskning att en större andel pojkar än flickor deltar i stadens LSS-kollo. Ur de
telefonintervjuer som biståndshandläggarna har genomfört gick det dock inte att urskilja några
tydliga skillnader mellan tjejer och killars svar gällande anledningen till varför de valt att inte
ansöka om LSS-kollo. Både pojkar och flickor uppgav kort och gott att de inte hade någon
lust att åka på kollo. Under nästa år kommer vi att fortsätta arbetet med jämställd
myndighetsutövning bland annat genom att använda oss av den checklista för jämställda
beslut som tagits fram under året.
Medarbetarenkäten visar att enhetens AMI har stigit kraftigt sedan förra året, från 50 till 79.
Trots detta når vi inte helt och fullt upp till vårt årsmål som är 81. Delindexet motivation var
det område där enhetens medarbetare var minst nöjda. Delaktighet, som ett led i att öka
motivationen, blev därför ett av de områden vi valde att jobba med i den handlingsplanen som
vi tog fram med anledning av resultatet i medarbetarenkäten. Även ledarskapsindexet har ökat
jämfört med föregående år, från 52 till 79. I och med det utfallet når vi precis upp till vårt
årsmål för indexet. Vår förhoppning var dock att kunna öka indexet ytterligare under året.
Medarbetarna har därför vid fyra tillfällen under året fått svara på de frågor som utgör
ledarskapsindexet. Vid varje mätning har resultatet ökat och vid det sista tillfället svarade 100
procent av medarbetarna positivt på varje fråga som utgör ledarskapsindexet.
Medarbetarna har vid fyra tillfällen under året fått svara på en enkät där bland annat
upplevelsen av huruvida man känner sig respekterad av chef och kollegor mäts. Resultatet på
dessa två frågor har förbättrats under året och vid det sista mättillfället svarade 100 procent av
medarbetarna att de upplevde sig respekterade av både chef och kollegor. Nästa år kommer vi
att fokusera på att bibehålla den positiva syn på sin arbetssituation som medarbetarna har
förvärvat under året.
När det gäller att få fram barnets eller ungdomens syn på sin situation i utredningen visade de
aktgranskningar som gjorts under året att barn i relativt hög utsträckning kommer till tals i
utredningarna. Endast i 14 procent av de granskade utredningar var orsaken till varför det
enskilda barnet/ungdomen inte kommit till tals okänd. Barnrätt i stort kommer att vara ett
utvecklingsområde för enheten att jobba med under nästa år.
Biståndshandläggarna har under året höjt sin kompetensnivå när det gäller arbetet mot våld i
nära relationer. De har i större utsträckning börjat använda sig av FREDA-kortfrågor och har
under året i jämförelse med tidigare år uppmärksammat fler personer som blivit utsatta för
våld i nära relation. Det här arbetet kommer att fortsätta även nästa år då den målgrupp som vi
jobbar med är en riskgrupp som behöver uppmärksammas.
Avslutningsvis kan nämnas att vi varit delaktiga i att uppnå självständighet och delaktighet för
fem av våra brukare under året. En person har fått ett jobb på den öppna arbetsmarknaden och
en annan person har påbörjat studier. Båda dessa har därmed avslutat sina dagliga
verksamheter. Tre personer som vid årets början var beviljad insatsen daglig verksamhet har
under året fått en praktikplats på en extern arbetsplats.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.2.1 Barn och ungdomar på Kungsholmen har jämlika livschanser
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn och ungdomar får sina grundläggande behov tillgodosedda. Resurser och möjligheter att
påverka sin livssituation finns och är jämlikt fördelade oavsett ålder, kön och etnicitet. Barn
och ungdomar i riskzon upptäcks tidigt. Barn och ungdomar är delaktiga i
utredningsprocessen samt i planering av insatser.
Enhetsmål:
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds en aktiv och meningsfull fritid.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn och ungdomars fritidsintressen ska, i högre utsträckning än under år 2017, framgå under
egen rubrik i utredningar som gäller insatser riktade till barnet/ungdomen.
40 procent av enhetens aktuella barn- och ungdomsärenden deltar minst en gång per år i
stadens LSS-kolloverksamhet.
Barn och ungdomar i åldern 7-21 år, som är aktuella på enheten, ska vid två tillfällen per år få
information om aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Analys

Enheten har under året lyckats uppnå två av tre förväntade resultat och vi anser därmed att vi
når upp till enhetsmålet att erbjuda barn och ungdomar med funktionsnedsättning en aktiv och
meningsfull fritid.
Handläggarna har under året rutinmässigt efterfrågat barn/ungdomars fritidsintressen i
samband med utredningsförfarandet. Under året har, vid två olika tillfällen, totalt 42
utredningar granskats. I samtliga utredningar framkom den enskildes fritidsintressen, det vill
säga 100 procent. Detta är en förbättring mot föregående år då den enskildes fritidsintressen
redovisades i 94 procent av utredningarna.
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Tyvärr måste vi konstatera att vi inte nådde upp till enhetens målsättning att 40 procent av
våra aktuella barn- och ungdomsärenden skulle delta i stadens LSS-kolloverksamhet minst en
gång under året. Endast 28 procent av den aktuella målgruppen åkte på kollo i år, det
motsvarar 21 personer. Av dessa var 11 personer på kollo två gånger under året.
Biståndshandläggarna har genomfört telefonintervjuer med merparten av de som valde att inte
ansöka om LSS-kollo. Av svaren går det att urskilja tre huvudanledningar till varför de
tillfrågade valt att inte ansöka om kollo. De äldre ungdomarna (17-21 år) uppgav i hög
utsträckning att de inte hade lust att åka på kollo. För barn/ungdomar i åldern 12-16 år var
orsakerna till att de valt att inte ansöka om LSS-kollo mer varierande, den främsta orsaken var
dock även i denna åldersgrupp att den enskilde inte ville åka på kollo. För de yngsta barnen
(7-11 år) var den främsta orsaken till att de inte ansökt om LSS-kollo att vårdnadshavarna
kände sig otrygga med att lämna bort sina yngre barn. Det har inte gått att urskilja några
tydliga skillnader mellan tjejer och killars svar gällande anledningen till varför de valt att inte
ansöka om LSS-kollo. Vår bedömning är att de orsaker som framkommer som skäl till varför
barn/ungdomar inte vill åka på kollo till största del ligger utanför vårt påverkansområde. Det
som har kommit fram i telefonintervjuerna kommer vi dock att vidarebefordra till ansvariga
för LSS-kolloverksamheten på Socialförvaltningen så att de kan ha med sig den
informationen vid planering av framtida kolloverksamhet.
Biståndshandläggarna har som planerat skickat ut information om aktiviteter som riktar sig till
barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Utskicken har gjorts i samband med att våroch höstterminerna har startat i skolorna.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Aktgranskning

2018-01-09

2018-12-18

Informera om LSS-kollo

2018-01-09

2018-12-18

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Enheten har bidragit till att nämnden når upp till målet främst genom att under året höja
kompetensnivån när det gäller arbetet mot våld i nära relationer. Bland annat har
medarbetarna deltagit på föreläsning om normkritiskt förhållningssätt, hedersrelaterat förtryck
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och våld bland personer med funktionsnedsättning samt FREDA-utbildningar. Enheten har
även fyra medarbetare som har gått stadens KI-utbildning "Våld i nära relationer".

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.6.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Enheten har bidragit till nämndens måluppfyllelse genom deltagande i informationsdialog
respektive utbildning gällande stadens reviderade riktlinjer för ledsagning enligt SoL och
ledsagarservice enligt LSS. På så vis har vi hållit oss uppdaterade gällande stadens ambition
att ge ökade möjligheter för den enskilde att delta i samhällslivet genom en mer flexibel
användning av ledsagningstimmar och hantering av omkostnader i samband med ledsagning.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen sprider information och goda exempel på
kulturområdet inom verksamheterna

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Enhetens bidrag för att säkerställa att nämnden når upp till målet om en hållbar
energianvändning har varit att att resa med kollektiva färdmedel eller gå till fots till möten
som legat utanför verksamhetens egna lokaler. Samtliga medarbetare använder sig av säker
utskrift för att minska på pappersförbrukningen och vi har under året på ett aktivt sätt
uppmuntrat våra kollegor på andra enheter att göra detsamma.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Enhetens ekonomi är långsiktigt hållbar.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enhetens budgetunderskott ska minska under året.
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Analys

Enheten når upp till målet om en långsiktigt hållbar ekonomi genom att vi under året lyckats
med att minska det prognostiserade underskottet.
Vi har på enheten jobbat aktivt med förberedelser inför de två resursmätning som genomförts
under året, en i mars och en i augusti. Inför resursmätningen i mars månad deltog enhetens
controller på APT. Vid detta tillfälle fick enhetens medarbetare information om ekonomin
samt fick de tillfälle att ställa frågor. Handläggarna fick informatio n om hur viktig
resursmätning är för enhetens ekonomi samt fick de information om vad ett ej korrekt
utförarrapporterat insatsbeslut kan få för effekter rent ekonomiskt. Båda resursmätningarna
avlöpte väl och resultatet blev till och med något bättre än förväntat.
Under året utökade vi personalstyrkan med ytterligare en biståndshandläggare. Vår
förhoppning är att detta på sikt ska ha en gynnsam effekt på ekonomin bland annat genom att
vi slipper att förlänga beslut i avvaktan på utredning. Vi hoppades även att utökningen skulle
leda till en bättre arbetssituation för medarbetarna vilket i sin tur förhoppningsvis skulle leda
till att de stannar kvar på enheten. De undersökningar som vi har gjort under hösten har tydligt
visat att utökningen varit en uppskattad åtgärd bland medarbetarna och att de nu upplever att
de har en bra arbetssituation på jobbet.
En åtgärd i handlingsplan för att minska budgetunderskottet var att verka för att
Försäkringskassan skulle ta över några av våra personliga assistansärenden. Två ärenden har
under året överförts till Försäkringskassan, detta har inneburit en besparing för enheten på
cirka två miljoner kronor per år.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndmål uppnås med lika goda resultat för alla, oavsett kön. De tjänster och den service
som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för flickor

stockholm.se
08-508 08 424

Tjänsteutlåtande
Sid 10 (20)

och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har tillgång till och analyserar
könsuppdelad statistik.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Enheten verkar för jämställd myndighetsutövning.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enhetens medarbetare har kunskap om stadens program för jämställdhet.
Implementera checklista för jämställda beslut under året.
Lika stor andel pojkar som flickor deltar i stadens LSS-kolloverksamhet.
Analys

Målet att verka för jämställd myndighetsutövning har enheten uppnått genom att nå upp till
två av tre förväntade resultat.
Enhetens medarbetare har under året förvärvat kunskap om stadens program för ett jämställt
Stockholm. Programmets sju fokusområden diskuterades på ett APT och vi förde då ett
resonemang kring hur vi skulle kunna implementera dessa i vårt dagliga arbete. Vissa av
fokusområdena kändes mer naturliga att jobba med i verksamheten, andra har inneburit lite
större utmaningar att bryta ned och hantera i vår verksamhet. Jämställdhet har varit en stående
punkt på enhetens APT-dagordning och vi kommer haft möjlighet att återvända till ämnen
regelbundet under hela året.
Under året har enheten tagit fram en checklista för jämställda beslut. Arbetet med att
implementera checklistan har pågått under hösten och checklistan kommer under nästa år att
vara ett stående inslag på ärendedragningarna.
Vi kunde redan under årets första tertial konstatera att vi tyvärr inte lyckades med
målsättningen att få en lika stor andel pojkar som flickor att delta i kolloverksamhet.
Biståndshandläggarna har under hösten genomfört telefonintervjuer för att undersöka om det
fanns några särskilda orsaker till att just flickor valde att avstå från att ansöka om LSS-kollo.
Det har dock inte gått att urskilja några tydliga skillnader mellan tjejer och killars svar
gällande anledningen till varför de valt att inte ansöka om LSS-kollo.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

79

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

50

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

81

81

2018

Analys
Enhetens AMI har ökat kraftigt jämfört med förra årets utfall vilket är mycket positivt och visar på att det arbete vi har gjort
tillsammans har gett resultat. Den stora ökningen till trots lyckades vi dock inte att nå upp till vårt årsmål. Delindexet
motivation var det område där enhetens medarbetare var minst nöjda. Delaktighet, som ett led i att öka motivationen, blev
därför ett av de områden vi valde att jobba med i den handlingsplanen som vi tog fram med anledning av resultatet i
medarbetarenkäten. Utfallet är inte uppdelat på kön då det på enheten endast finns kvinnlig personal.
Sjukfrånvaro

3,2 %

3,2 %

4,5 %

4,3 %

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

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

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

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

79

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

79

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Period

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Ett nära ledarskap genomsyrar hela enheten.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ärendegenomgång med biståndshandläggarna genomförs en gång per månad
Ledarskapsindex ska öka under år 2018.
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Enhetens medarbetare upplever att enhetens chefer ger återkoppling på deras arbetsinsats.
Analys

Enheten har under året nått upp till samtliga förväntade resultatet. Trots att vi vid årets slut har
en indikator som vi endast delvis uppfyller, AMI låg på 79 vilket var mycket nära vårt
uppsatta mål på 81, är bedömningen ändå att enheten når upp till det uppsatta målet.
Ledarskapsindexet har glädjande nog ökat från 52 år 2017 till 79 år 2018. I och med detta
utfall når vi precis upp till vårt årsmål för indexet. Medarbetarna har under året vid fyra
tillfällen fått svara på de frågor som utgör ledarskapsindexet. Vid varje mätning har resultatet
ökat och vid det sista tillfället svarade 100 procent av medarbetarna positivt på varje fråga
som utgör ledarskapsindexet.
Under året har biträdande enhetschefen träffat biståndshandläggarna för ärendegenomgång en
gång per månad. En gång per kvartal har även enhetschefen närvarat vid
ärendegenomgångarna. I samband med kvartalsmötena har biståndshand läggarna fått skatta
sin arbetssituation på en 10-gradig skala. Merparten av medarbetarna har när de har skattat sin
arbetssituation varit positiva. I de fall någon har skattat sin arbetssituation lägre än åtta har en
dialog först kring hur arbetssituation skulle kunna förbättras. Under årets sista kvartal var det
dock ingen som skattade sin arbetssituation lägre än åtta. Även de medarbetare som inte
jobbar som biståndshandläggare har haft avstämningsmöte med chef. Dessa möten har dock
ägt rum varannan månad då behovet inte har upplevts mer frekvent än så.
Vi har under året även mätt hur enhetens medarbetare upplever att cheferna ger återkoppling
på deras arbetsinsats. I medarbetarenkäten svarade 63 procent positivt på denna fråga. Under
året har medarbetarna upplevt att återkopplingen från cheferna har ökat jämfört med resultatet
i medarbetarenkäten. Vid den sista mätningen svarade 88,8 procent positivt på frågan om
återkoppling från cheferna på deras arbete.
Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Andelen medarbetare
som kan rekommendera

Periodens
utfall

38 %

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

66 %

KF:s
årsm ål

Period

2018
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

sin arbetsplats till andra
Analys
I en mätning som Socialförvaltningen gjort under året svarade 80 procent av enhetens medarbetare att de kunde tänka sig
att rekommendera sin arbetsplats till andra. Detta ger en tydlig indikation på att medarbetarna trivs och är nöjda med sin
arbetsplats. Att låta ett mätvärde från årets början bli utslagsgivande för huruvida en enhet bedöms nå upp till sitt mål eller
inte kan ifrågasättas och ger inga incitament att jobba med frågan under året.
Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

7,08

7,8

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Berörda enheter fortsätter implementera handlingsplanen för
socialsekreterare och biståndshandläggare

2018-01-01

2018-12-31

2018

Avvikelse

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

Enhetens medarbetare upplever sig vara respekterade av chef.
Enhetens medarbetare upplever sig vara respekterade av sina kollegor.
Enhetens medarbetare upplever en god gruppkänsla där gott samarbetsklimat råder.
Analys

Enheten når upp till målet att medarbetare är nöjda med sin arbetssituation, detta då samtliga
tre förväntade resultat är uppfyllda. Bedömningen är gjord trots att vi har en indikatorer som
vi inte uppfyller och en som vi endast delvis uppfyller. Socialförvaltningen har under året
gjort enkätundersökningar bland socialsekreterare och biståndshandläggare inom ramen för
arbetet med att förbättra arbetssituationen för dessa yrkeskategorier. Ett av de påståenden som
medarbetarna har fått ta ställning till är "Jag kan rekommendera min arbetsplats till andra". På
vår enhet svarade 80 procent av de som deltog i undersökningen att påståendet stämmer
mycket bra eller ganska bra. Det är en tydlig indikation på att medarbetarna trivs och är nöjda
med sin arbetssituation. Medarbetarna har även vid fyra tillfällen under året fått skatta sin
arbetssituation på en 10-gradig skala. Resultatet har genomgående varit bra under året, vid
den sista skattningen för året skattade samtliga medarbetare åtta eller högre. Att låta ett
mätvärde från årets början bli utslagsgivande för huruvida en enhet bedöms nå upp till sitt mål
eller inte kan ifrågasättas och ger inga incitament till att jobba med frågan under året.
Medarbetarna har vid fyra tillfällen under året fått svara på en enkät där bland annat
upplevelsen av huruvida man känner sig respekterad av chef och kollegor mäts. Resultatet på
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dessa två frågor har förbättrats under året och vid det sista mättillfället svarade 100 procent av
medarbetarna att de upplevde sig respekterade av både chef och kollegor.
När det gäller medarbetarnas upplevelse av god gruppkänsla där gott samarbetsklimat råder
har det även där skett en utveckling mot det bättre under året. Vid den första mätningen i
kvartal ett svarade 42,8 procent att de upplevde en god gruppkänsla och gott samarbetsklimat.
Resultatet här därefter förbättrats i varje kvartalsmätning och i den sista mätningen uppgav
100 procent av medarbetarna att de upplevde en god gruppkänsla där gott samarbetsklimat
rådet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Motionslopp

2018-02-05

2018-05-23

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Ingen
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Under året har åtta av tolv medarbetare vid enheten varit på en föreläsning om normkritik och våld som anordnades av
staden.
Förvaltningens verksamheter, som möter vårdnadshavare, ger
dem information om barn och ungdomars rättigheter

2018-01-01

2018-12-31

Enhetsmål:
Enheten är fri från diskriminering.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enhetens medarbetare ska ha kännedom om diskrimineringsgrunderna.
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Brukarnas upplevelse av gott bemötande ska i brukarundersökningen öka från år 2017 till år
2018.
Enheten ska ta fram en rutin för klagomål och synpunkter.
Analys

Enheten når upp till målsättningen att enheten är fri från diskriminering.
Vi har under hösten gått igenom riktlinjerna för att motverka kränkande särbehandling och
trakasserier på ett APT. I samband med detta gick vi även igenom de sju
diskrimineringsgrunderna. Samtliga medarbetare fick varsitt exemplar av riktlinjerna, de fick
även ett laminerat ark med de sju diskrimineringsgrunderna att sätta upp vid sin arbetsplats.
När det gäller bemötande så har vi under året diskuterat detta ämne på ett enhetsmöte. Vi
identifierade några faktorer som vi trodde kunde påverka våra brukares uppfattning av vårt
bemötande samt enades vi om hur vi ska förhålla oss till dessa. I årets brukarundersökning
framkom glädjande nog att brukarnas upplevelse av ett gott bemötande från
biståndshandläggarens sida har ökat från år 2017 till år 2018 inom tre av fyra insatstyper.
Hanteringen av klagomål och synpunkter har varit, och är fortfarande, ett utvecklingsområde
för enheten. Efter att revideringen av stadsdelsförvaltningens övergripande rutin för klagomål
och synpunkter blev klar i början av året var vår ambition att ta fram en egen rutin på enheten.
Arbetet har under slutet av året initierats men har inte lett fram till något slutligt dokument. Vi
kommer att fortsätta detta arbete under nästa år.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Andel barn och unga som
kommer till tals i
utredningar

Periodens
utfall

70 %

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

100 %

KF:s
årsm ål

Period

2018

Analys
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

Vi nådde inte fullt ut upp till målsättningen att alla barn och ungdomar ska komma till tals i utredningar. Vi fortsätter att jobba
med detta under nästkommande år. Utmaningen ligger till viss del i att alla barn och ungdomar inte kan ge sin syn på
situationen till följd av ålder och/eller funktionsnedsättning. Vi måste i dessa fall bli bättre på att dokumentera anledningen till
varför barnet/ungdomen inte kommer till tals för att undvika missvisande statistik.
Andel utredningar
gällande vuxna som
uppmärksammar
barnperspektivet

50 %

100 %

2018

Analys
Enheten har under hösten påbörjat arbetet med att uppmärksamma barnperspektivet i utredningar som rör vuxna.
Anledningen till den något sena starten var att Socialförvaltningen dröjde med sina anvisningar och utbildningar i barnrätt.
Trots den sena uppstarten uppmärksammas barnperspektivet i 50 procent av utredningarna, utifrån de rådande
omständigheterna får det resultatet anses som godkänt. Vi kommer under nästa år att intensifiera och förbättra arbetet med
att uppmärksamma barnperspektivet i utredningar gällande vuxna.

Enhetsmål:
Barn och ungdomars syn på sin situation lyfts fram i utredningar.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Biståndshandläggarna ska träffa det enskilda barnet eller ungdomen vid utredning av insatser
som riktar sig till dem.
Det enskilda barnets eller ungdomens syn på sin situation ska framgå under egen rubrik i
utredningen.
Enhetens medarbetare har övergripande kännedom om barnkonventionen samt god kunskap
om de fyra artiklar som utgör de grundläggande och vägledande principer som alltid ska
beaktas när det gäller frågor som rör barn.
Analys

Enheten når delvis upp till målet att barn och ungas syn på sin situation lyfts fram i
utredningar. Anledningen till att vi gör bedömningen att vi inte når det fullt ut beror på att vi
inte når upp till målen i indikatorerna.
Ett av våra förväntade resultat var att handläggarna skulle träffa barnet/ungdomen i samband
med utredningar av insatser som riktade sig till dem. Vid de två aktgranskningar som har
genomförts under året, totalt 42 stycken, framkom att handläggarna träffar det enskilda barnet
eller ungdomen i merparten av utredningarna, 74 procent. I de fall handläggaren inte har
träffat barnet/ungdomen framkommer anledningen till detta i cirka hälften av fallen. I de
övriga fallen har handläggaren träffat barnet/ungdomen i samband med en tidigare utredning
som har ägt rum inom det senaste året varför ett nytt möte inte har bedömts nödvändigt. Om
man tar hänsyn till de fall där biståndshandläggaren har träffat barnet vid en tidigare utredning
inom loppet av ett år har vi träffat barnet/ungdomen i 86 procent av fallen. Trots att vi inte når
upp till 100 procent anser vi att detta är en tillräckligt hög siffra för att betrakta det förväntade
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resultatet som uppnått. Platsen för mötena har varierat, några har skett i hemmet andra på
förvaltningen samt ytterligare något på en skola.
När det gäller att få fram barnets eller ungdomens syn på sin situation i utredningen visade
aktgranskningen som gjorts på enheten att den framkommer i hälften av utredningarna. I de
fall där den enskilde inte kommit till tals beror det på att den enskilde till följd av ålder eller
funktionsnedsättning inte kan ge uttryck för sin syn eller att den enskilde inte vill prata med
biståndshandläggaren. Endast i 14 procent av de granskade utredningar är orsaken till varför
det enskilda barnet/ungdomen inte kommit till tals okänd. Med anledning av resultatet av
aktgranskningen gör vi bedömningen att vi delvis når upp till det förväntade resultatet.
Under hösten fick enheten besök av stadsdelsförvaltningens barnrättssamordnare. Vid detta
möte gick vi igenom barnkonventionen och de fyra artiklar som utgör de grundläggande och
vägledande principerna som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn. Enhetens
medarbetare fick i samband med genomgången svara på ett antal frågor gällande
barnkonventionen, ett test de klarade galant.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

7 st

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

2 st

Årsmål

5 st

KF:s
årsm ål

tas fram
av
nämnd
en

Period

2018

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

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

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

Alla beställarenheter skapar rutiner kring utredningsmetoden
Freda-kortfrågor

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Avvikelse

Analys
Vi initierade under år 2018 arbetet med att ta fram rutiner kring utredningsmetoden Freda-kortfrågor. Vi har för avsikt att
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

slutföra arbetet under år 2019.
Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

Enhetsmål:
Brukare som utsatts för våld eller hot om våld i nära relation, och som har kommit till
vår kännedom, erbjuds möjliga stödinsatser.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enhetens medarbetare ska känna till enhetens rutiner för arbetet mot våld i nära relationer
samt stadens riktlinjer för handläggning av våld i nära relationer.
Enhetens handläggare har kännedom om FREDA-kortfrågor och använder sig av
utredningsmetoden.
Brukare som är utsatta för våld ska erbjudas möjlighet att få stöd.
Analys

Enheten har under året nått upp till enhetsmålet då samtliga tre förväntade resultat har
uppnåtts.
Enheten har under året tagit fram en rutin för arbetet mot våld i nära relationer. Enhetens två
resurspersoner var de som tog fram ett förslag som enhetens samtliga medarbetare fick tycka
till om innan rutinen fastslogs.
Enhetens medarbetare har kännedom om FREDA-kortfrågor. Under hösten har medarbetarna
deltagit i den utbildning som anordnats av stadsdelsförvaltningen. Därefter har de i större
utsträckning börjat använda sig av kortfrågorna i de fall där det har känts relevant.
Enheten får endast kännedom om ett fåtal personer som utsätts för våld. Under årets första
tertial kom vi i kontakt med en person som utsatts för våld. Under året har siffran ökat och vid
årets slut hade vi kommit i kontakt med fem personer som utsatts för våld. Vi har även
kommit i kontakt med två personer som utövar våld mot andra.I de fall där den enskilde varit
våldsutsatt har biståndshandläggarna företrädesvis använt sig av FREDA-kortfrågor samt
erbjudit stöd och rådgivning utifrån den aktuella situationen.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Uppfylls helt
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Nämndmål:
4.6.2 Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhället
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning har ett fungerande dagligt liv, en hållbar boendesituation,
en meningsfull sysselsättning och deltar i samhällslivet i samma utsträckning som andra.
Stödinsatserna som ges är utformade tillsammans med den enskilde och syftar till ökad
självständighet och ökad delaktighet.
Enhetsmål:
Personer med funktionsnedsättningar uppnår självständighet och delaktighet genom
en meningsfull sysselsättning eller anställning på den öppna arbetsmarknaden.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Minst två personer som vid årets början är beviljad daglig verksamhet ska erhålla någon form
av anställning på den öppna arbetsmarknaden.
Personer, med beslut om daglig verksamhet vid årets början, som har en praktikplats på en
extern arbetsplats ska öka under år 2018.
Under år 2018 ska strukturerade beställningar avseende daglig verksamhet göras i minst 50 %
av fallen.
Analys

Enheten har under året helt och fullt nått upp till två av de tre förväntade resultaten, det tredje
har vi delvis uppnått. I och med det gör vi bedömningen att enhetsmålet är uppnått.
Vid årets början var 138 personer beviljad insatsen daglig verksamhet. Under året har en
person erhållit en anställning på den öppna arbetsmarknaden. En annan har avslutat sin
dagliga verksamhet för att istället ägna sig åt studier.
11 personer med beslut om daglig verksamhet hade vid årets början en extern praktikplats.
Under året har ytterligare tre personer erhållit en praktikplats.
Under året har handläggarna gått igenom hur man ska arbeta med strukturerade beställningar.
Vid två tillfällen har det genomförts aktgranskningar för att se i vilken omfattning
beställningar avseende daglig verksamhet är strukturerade, Under det första halvåret
granskades 50 akter, strukturerade beställningen gjordes i 56 procent av fallen. Under den
senare halvan av året har ytterligare 32 beställningar granskats, strukturerade beställningar
gjordes då i 91 procent av fallen. Sett på hela året har strukturerade beställningar gjorts i 70
procent av de 82 granskade akterna. I och med detta resultat överträffar vi vår målsättning
som var att göra strukturerade beställningar i 50 procent av fallen.
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Sammanfattande analys
Enheten för prevention och familjebehandling består av tre familjebehandlare, två
fältassistenter, två socialsekreterare råd och stöd (som har visst fältassistentuppdrag), samt en
preventionssamordnare. Enheten har också ett fritidsuppdrag och ansvarar över
Kungsholmens fritidsgård Kuggen. Verksamheten har öppet två dagar i veckan och drivs av
timvikarier. Fritidsgården har under 2018 drivit sommarlovsaktiviteter och lovaktiviteter.
Utöver detta har enheten även bestått av en social lots för ensamkommande, som varit ett
tvåårigt projekt finansierat av Länsstyrelsen.
Familjebehandlarna har haft många remisser och nya ärenden under året. Under en kortare
period hade enheten intagningsstopp på grund av ärendebelastningen. Behovet av behandling
från familjeenheten har varit stort och har ökat under året. Detta resulterade i att en
fältassistenttjänst förhandlades och gjordes om till en behandlartjänst och enheten anställde
ytterligare en till behandlare. Detta har inburit att det nu finns tre familjebehandlare och två
extra behandlare, och att enheten sedan hösten 2018 kan ta emot avsevärt många fler ärenden
med klienter i behov av behandling.
Fältassistenterna har under 2018 förändrat sitt arbete för att komma in tidigare och skapa
jämlika livschanser för barnen på Kungsholmen. Det nya arbetssättet innebär att
fältassistenterna besöker alla skolor på Kungsholmen (kommunala grundskolor och friskolor).
Fältassistenterna möter också barn i lägre åldrar än tidigare, vilket har möjliggjort att de möter
fler barn totalt. Fältassistenterna tar även emot särskilda kontaktpersonsuppdrag som en insats
från familjeenheten och enheten för ensamkommande barn.
Preventionssamordnarens roll har fokuserats på trygghetsarbete, där förebyggande arbete mot
våldsbejakande extremism varit en stor del av arbetet. I det ANDT-förebyggande arbetet har
preventionssamordnaren jobbat med att nå ut till föräldrar genom bland annat
föreläsningsserien ”Grattis du har en tonåring” och föräldramöten. "Koll på Cannabis" har
även introducerats för en del gymnasieskolor, vilket är en metod att stärka skolpersonalen
kring kunskap om cannabis.
Social lots har under året lotsat barn till en fungerande fritid eller annan sysselsättning.
Projektet finansierades av Länsstyrelsen och avslutas i slutet av 2018. De erfarenheter som
projektet har givit tar enheten med sig och kommer att fortsätta att utveckla under 2019.
Enheten har tillsammans med enheten för prevention analyserat projektet och metoden
lotsning och ser att det finns ett fortsatt behov av stöd till målgruppen genom stöd i etablering.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla
Uppfylls helt
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Nämndmål:
1.2.1 Barn och ungdomar på Kungsholmen har jämlika livschanser
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn och ungdomar får sina grundläggande behov tillgodosedda. Resurser och möjligheter att
påverka sin livssituation finns och är jämlikt fördelade oavsett ålder, kön och etnicitet. Barn
och ungdomar i riskzon upptäcks tidigt. Barn och ungdomar är delaktiga i
utredningsprocessen samt i planering av insatser.
Enhetsmål:
Enhetens mål är att främja gynnsamma och jämlika uppväxtvillkor för alla flickor och
pojkar på Kungsholmen.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten ska stärka skyddsfaktorer för barn och ungdomar genom preventiva åtgärder och
tidiga insatser.
Analys

Enheten uppfyller nämndens mål, genom en rad olika aktiviteter som är genomförda.
Fältassistenterna har under 2018 förändrat sitt arbete för att komma in tidigare och skapa
jämlika livschanser för barnen på Kungsholmen. Det nya arbetssättet innebär att
fältassistenterna besöker alla skolor på Kungsholmen (kommunala grundskolor och friskolor).
Fältassistenterna möter också barn i lägre åldrar än tidigare, vilket har möjliggjort att de möter
fler barn. Fältassistenterna tar även emot särskilda kontaktpersonsuppdrag som en insats från
familjeenheten och enheten för ensamkommande barn. Under året har enheten fått in väldigt
få ärenden, trots information till beställarenheterna. Utvecklingen av behovet av den här
insatsen får utvärderas under 2019.
Familjebehandlarna har haft många remisser och nya ärenden under året och många fler
behandlingsuppdrag än tidigare. Detta har kunnat genomföras då enheten har utökat med två
nya behandlare. Enheten har startat upp en föräldramottagning, som ger råd och stödsamtal.
Föräldrar får därigenom 3-5 samtal utan insatsbeslut från socialtjänsten, i syfte att komma in
med så tidiga insatser som möjligt.
Social lots har under året lotsat 15 barn från enheten för ensamkommande barn. Barnen har
lotsats till en fungerande fritid eller annan sysselsättning. Projektet finansierades av
Länsstyrelsen och avslutas i slutet av 2018. De erfarenheter som projektet har givit tar enheten
med sig och kommer att fortsätta att utveckla under 2019. Enheten har tillsammans med
enheten för prevention analyserat projektet och metoden lotsning och ser att det finns ett
fortsatt behov av stöd till målgruppen genom stöd i etablering.
För att nå invånare på Kungsholmen som inte har kontakt med socialtjänsten har enheten
anordnat en rad olika preventiva insatser så som fria samtal för föräldrar inom
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föräldramottagningen, Skilda världar (stödgrupp för barn med skilda föräldrar),
föräldrastödsprogrammet Komet och föräldraföreläsningarna ”Grattis har du en tonåring”.
Preventionssamordnare har genomfört Preventionsprofilen och hållit en dragning i
förebyggande arbete på den egna enheten och för alla på socialtjänstavdelningen. Detta för att
säkerställa att alla som möter barn och ungdomar har kunskap om risk- och skyddsfaktorer
och arbetar för att stärka skyddsfaktorerna.
Indikator

Måluppfyllelse för
avslutade ärenden inom
familjebehandlingen

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

81,25 %

67

100

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

40 %

Period

2018

Analys
Resultatet är bättre än förväntat, vilket beror på att familjenheten har givit tydligare mål i sina beställningar som är lättare att
följa upp för familjebehandlarna och arbeta efter. Under 2018 har enheterna haft gemensamma planeringsdagar med syfte
att skriva mål och del mål till familjebehandlarna. Familjebehandlarna har stor erfarenhet att jobba med förädrar och barn
med olika typer och svåra problem vilket också leder till ett gott resultat.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Familjeenheten och familjebehandlarna ska hitta ett system för
att systematiskt följa upp insatsen familjebehandling

2018-01-18

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten och familjeenhetens enhetschefer träffas sedan våren 2018 och följer upp familjebehandlarnas och behandlarnas
ärenden en gång i veckan.
Inventering av skolornas efterfrågan av insatser från fältassistenter.

2018-01-25

2018-04-30

Social lots för ensamkommande barn.

2017-01-01

2018-12-31

Analys
Projektet avslutas, social lots har träffat och arbetat med 30 barn och lotsat dem till olika aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Under 2018 har enhetens krisberedskapsplan kompletterats.
Förvaltningen söker medel från de extra trygghetsmedel som finns
i budget 2018 för att genomföra trygghetshöjande åtgärder.

Enhetsmål:
Kvinnor och män, flickor och pojkar är trygga i sitt stadsdelsområde.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att kvinnor och män, flickor och pojkar ska uppleva sig trygga.
Analys

Enheten har en rad olika uppdrag och sätt att arbeta med trygghet för Kungsholmens invånare.
Enheten har reviderat handlingsplanen för våldsbejakande extremism. Enhetens
preventionssamordnare har föreläst för alla som arbetar inom socialtjänstavdelningens
beställarenheter om hur man kan förebygga våldsbejakande extremism samt vilka insatser
som kan sättas in.
Enheten har reviderat samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsförvaltning och polis.
Under 2018 har enheten medverkat på trygghets- och säkerhetsrådet och haft SSP-möten
(skola, socialtjänst och polis), i syfte att öka tryggheten för elever på Kungsholmen.
Fältassistenterna arbetar med maskulinitetsrollen och normkritik med elever i åk 6 och 7,
genom ROS-utbildningar (respekt och självrespekt) i skolorna. Alla Kungsholmens
kommunala grundskolor och friskolor erbjuds denna föreläsningsserie (sex skolor har tagit del
av föreläsningsserien).
Trygghet på kvällarna är viktigt för Kungsholmsborna, under året har enheten samarbetat med
organisationen Nattvandrarna för att öka antalet personer som kan tänkas nattvandra.
Enhetens fältassistenter arbetar ungefär tre av fyra fredagskvällar per månad (eller efter
behov) under vår- och sommarsäsong och varannan fredags kväll under höst- och vintertid,
vilket är ett viktigt trygghetsskapande inslag för Kungsholmens barn och ungdomar.
Preventionssamordnare har även ombett fritidsgården Kuggen att genomföra en
”behovsinventering” där man ser över huruvida alla ungdomar som besöker gården blir sedda
och får ett personligt bemötande av personalen på gården.
Enheten har för första gången hållit en ”Trygghetsdialog” där Kungsholmens tre råd
(ungdomsrådet, funktionshinderrådet och pensionärsrådet) har fått träffas. Råden har
tillsammans fått diskutera trygghet på Kungsholmen och tillsammans kommit överens om
vilka områden som ska prioriteras i trygghetsvandringen.
Enheten har under året hållit en trygghetsvandring i samverkan med polisen. Vandringen ägde
rum runt Fridhemsplan och Kronobergsparken och flera viktiga aktörer deltog. Ett protokoll
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har sammanställts och spridits till de olika ansvariga aktörerna för åtgärder och uppföljning.
Enheten har under året uppdaterat sin handlingsplan för kris och beredskap. Alla inom
enheten ingår i Kungsholmens övergripande kris och beredskapsgrupp och enheten har under
året fått delta i gemensamma övningar.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndens öppna fritidsverksamheter och träfflokaler erbjuder aktiviteter som är tillgängliga
för alla. Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och
anläggningar, som möjliggör ett jämställt nyttjande. Parklekarna är välbesökta och upplevs
tillgängliga.
Enhetsmål:
Enheten för prevention och familjebehandling erbjuder barn en meningsfull fritid som
är tillgänglig för alla
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Insatserna är jämlika, jämställda och tillgängliga för alla. Aktiviteter tas fram tillsammans
med barnen.
Analys

Enheten uppfyller detta nämndmål. Under året har fältassistenterna fritids-lotsat barn till
enhetens fritidsaktiviteter samt andra kommunala aktiviteter och de som drivs av
civilsamhället. Lotsningen görs i samband med besöken som fältassistenterna har på skolorna.
Fritidsgården har under året haft öppet under skolans vår och hösttermin, och hållit öppet
varje onsdag och fredag. Andelen flickor var 48% och pojkar 52 %. (jmf med 2017 där 40 %
var flickor och 60 % var pojkar). Under hösten har en brukarundersökning gjorts, där 16
pojkar och flickor svarade på frågor om fritidsgården och deras fritidssituation. Eftersom det
är en liten grupp som har svarat på enkäterna har statistiken inte delats upp på kön. 100 % av
de som svarade känner sig trygg på fritidsgården. 50 % ansåg att de fick prova på nya saker
att göra på fritidsgården som de inte har gjort innan, 69 % upplever att de är nöjd med det
utbud av aktiviteter som fritidsgården har att erbjuda. 94% har en sportaktivitet och 33% har
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en kulturaktivitet utöver aktiviteterna på fritidsgården.
Under sommaren har fritidsgården Kuggen haft öppet under 4 veckor för att kunna ge
sommarlovsaktiviteter för alla barn på Kungsholmen, samt att man höll öppet under hela
höstlovet och delar av jullovet. Lovaktiviteterna har tagits fram i dialog med barnen som
besöker Kuggen. Exempel på dessa är bland annat; besök på Gröna lund, paintball, laser
dome, museibesök, bio osv. Vid sidan av aktiviteterna har Kuggen hållit öppet för lugnare
aktiviteter för de som vill vara kvar på fritidsgården. Lovaktiviteterna är tänkta att ge en
stimulerande fritid för barnen under sommaren och på loven. Till lovaktiviteterna har man
särskilt lotsat de barn som haft kontakt med socialtjänsten på något sätt, samt de barn som är
aktuella inom enheten för ensamkommande barn men är för unga för sommarjobb.
Personalen har under året haft två utbildningsinsatser tillsammans med fritidsledare från
Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Detta för att ge fritidsledare en tydlig och löpande
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom området barn och fritid.
Social lots har under året arbetat med ca 15 barn från enheten för ensamkommande barn.
Dessa barn är lotsade till olika fritidsaktiviteter som civilsamhället och kommunen erbjuder. I
brukarenkäten om social lots var alla barn mycket nöjda med den insats de fick vad gäller
lotsning till aktiviteter. Vidare ingick social lots som en del i 18-årsprojektet, där den social
lotsen har informerat om olika fritidssysselsättningar för målgruppen.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samhällsvägledande information till ensamkommande ungdomar
som fyller/fyllt 18 år.

2018-01-12

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Social lots har varit behjälplig och informerat under dessa träffar under året. Lotsen har informerat om aktiviteter och
fritidssysselsättningar för målgruppen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.6.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen sprider information och goda exempel på
kulturområdet inom verksamheterna

2018-01-01

2018-12-31
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Enhetsmål:
Kuggen erbjuder kulturaktiviteter
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enhetens målgrupper erbjuds och utför kulturaktiviteter.
Analys

De kulturaktiviteter enheten har gjort under året har varit inom enhetens fritidsgård, social lots
och ungdomsrådet. Fritidsgården har löpande olika kulturaktiviteter genom skapande på
Kuggen. Barnen har där tillgång till ett målarrum där de kan måla, trycka tyger samt skapa
olika föremål med bland annat papier mache. Barnen är själva delaktiga i utformandet av
aktiviteter på fritidsgården, och väljer ofta olika kulturaktiviteter så som museibesök, bio och
eget skapande.
Kuggen och ungdomsrådet har genomfört kulturaktivitet på Nationaldagsfirandet i
Rålambshovsparken tillsammans med stadsdelsförvaltningens kultursamordnare.
Under sommarlovsaktiviteterna hyrdes en konstnär in två dagar där barnen fick skapa
tillsammans med en konstnär utifrån temat ”utan prestation”. Barnen skapade olika konstverk
av återvunnet material.
Andra kulturaktiviteter är ”bioklubben” med ungdomsrådet och barn från enheten för
ensamkommande, där barnen tillsammans gick och tittade på film och diskuterade filmen
efteråt.
KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Enheten har under året minskat mängden pappersutskrifter där man kan mäta detta. De kopieringsapparater som inte har
mätare används ”säkerutskrift” för att minska mängden utskrivna papper.

Enhetsmål:
Enheten arbetar för en hållbar miljöutveckling.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att enheten bidrar till stadens miljöarbete genom att återvinna sitt matavfall, och därmed till
produktionen av biogas.
Analys

Enhetens uppdrag att arbeta för en hållbar miljöutveckling förväntas nås. Enheten har
tillsammans med Enheten för ensamkommande barn, som enheten delar lokal med, infört
återvinning av matavfall och bidrar därmed till produktionen av biogas. Sedan tidigare
återvinns övriga material så som glas, papper, plast och metall.
Fältassistenterna har börjat använda sig i huvudsak av kollektivtrafik under sitt fältförlagda
arbete. För att enheten ska bidra till att minska pappersutskrifter ska enhetens Ipad och
bärbara datorer användas i större utsträckning på möten. Vi ser en minskning av utskrifter på
den mindre skrivaren som används, under tertialen.
Sedan maj månad har fältassistenterna använt sig av stadsdelsförvaltningens el-cyklar, vilket
inte bara varit positivt i miljöhänseende utan även att fältassistenterna upplever att de kommer
snabbare fram och kan nå otillgängliga områden som de inte kunde nå med bil.
Fältassistenterna kommer att fortsätta använda el-cyklarna så länge vädret tillåter.
KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Västerbroplan 3
112 35 Stockholm
0850808838

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 11 (21)

Enhetsmål:
Enheten för prevention och familjebehandlings ekonomi är långsiktigt hållbar.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enhetens budget är i balans
KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Enhetens verksamheter är jämställda och makt och resurser fördelas jämlikt.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten ska arbeta för att alla barn som enheten har kontakt med, ges samma möjlighet
oavsett kön eller könstillhörighet.
Analys

Enheten uppfyller detta mål genom att all den statisk som enheten tar fram analyseras utifrån
kön. Enheten tar fram statisk över brukare på fritidsgården Kuggen, där vi kan se att det är
väldigt jämn könsfördelning.
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Enheten har också under året tittat på genomförandeplaner (pojkar och flickor), från
familjebehandlarna. Där granskades lika många flickor och pojkar slumpmässigt, resultat var
lika oavsett kön.
Enheten har också tittat och jämfört avslutade ärenden från familjebehandlingen där målen
uppfylls helt, där kan vi se att delmålen för pojkar uppfylls helt 66% efter familjebehandling
och flickor 100%. Att pojkarna hade fler delmål än flickorna kan förklara skillnaden mellan
könen.
Utifrån dessa olika resultat kan enheten utgå från att det finns en hög medvetenhet om kön,
och att makt och resurser fördelas jämlikt.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Fritidsgården ska använda sig av verktyget Machofabriken, för
ökad jämställdhet.

2018-01-18

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Kuggen (fritidsgården) har regelbundet använt sig av matchofabrikens diskussionskort och träffunderlag som ett underlag för
samtal med barnen som besöker fritidsgården. Underlaget har varit bra som diskussionsunderlag och har givit en bra
normkritiskgrund för samtalen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

88

Sjukfrånvaro

1,2 %

Utfall
m än/
pojkar

0%

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

1,3 %

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

85

82

81

2018

4,1 %

4,9 %

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Analys
Enheten har fortsatt lågsjukfrånvaro. Total sjukfrånvaro 1,43 Kvinnor 1.53 Män 0
Korttids sjukfrånvaro 1,18 Kvinnor 1,26 Män 0

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

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

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

100

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

79

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Period

2018

Avvikelse

Analys
Enheten har i år tagit fram en samlad kompetensförsörjningsplan för alla medarbetare, planen bygger på de
medarbetarsamtal som är gjorda samt en analys av framtida behov.

Enhetsmål:
Enheten ska ha ett gott ledarskap
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla medarbetare får uppskattning för sina arbetsinsatser, de har förutsättningar för att göra ett
bra arbete samt ens chef visar förtroende för alla medarbetare.
Analys

Enheten når upp till nämndmålet om ett gott ledarskap, på frågorna min chef visar
uppskattning för mina arbetsinsatser, min chef visar förtroende för mig som medarbetare, min
chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete är 100% nöjda.
Enheten har under året tagit fram egna lönekriterier samt skapat en handlingsplan för
kompetens. Kompetensförsörjningsplanen är skapad både på ett strukturellt plan, och en plan
för varje enskild medarbetare. Enheten har ett stort arbete att skapa en miljö där man kan
rekommendera arbetsplatsen till andra.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Egna lönekriterier

2018-01-23

2018-02-28

Avvikelse

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

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

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

63 %

66 %

2018

Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

8,63

7,8

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har gjort en del aktiva handlingar för bättre hälsa. Under vecka 47 uppmärksammades den tobaksfriaveckan samt
att enheten hade planeringsdag med friskvårdsinslag. Alla medarbetare är informerad om friskvårdsbidrag och friskvård
under APT.

Enhetsmål:
Enheten för prevention och familjebehandling är en arbetsplats där alla trivs och där
goda arbetsförhållanden råder.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten har en god och hållbar arbetsmiljö och ett aktivt arbetsmiljöarbete som leder till att
hälsan bland medarbetarna är god och sjukfrånvaron minskar.
Analys

Enheten uppfyller nämndens mål. Under 2018 har enheten haft ett bra resultat från
medarbetarenkäten som var 89 (jämf med 2017 då resultatet var 85) vilket innebär en viss
förbättring. Enheten har under våren arbetat med AMI-resultatet och kommit fram till en
handlingsplan runt dessa frågor:




Samarbete med andra
Prova nya arbetssätt
Arbetsbelastning

Personalgruppen har själva valt ut de frågor som man aktivt vill arbeta med under hösten och
en handlingsplan har utformats. Gruppen har även själva fått diskutera fram vilka åtgärder och
metoder som ska användas för att förbättra resultaten. Enhetschef kommer att aktivt följa upp
denna handlingsplan under resterande året.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Hälsofrämjande aktivitet i samband med planeringsdag

2018-01-30

2018-11-30

Hälsofrämjande aktivitet, enheten uppmärksammar den nationella
tobaksfri vecka v.47

2018-01-16

2018-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Analys
Genom föreläsning till all personal på socialtjänstavdelningen har enheten belyst tobakens negativa inverkan. Under den
tobaksfriaveckan har broschyrer och affischer uppmärksammat veckan samt andra aktiviteter har genomförts.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har uppmärksammat arbetet med normkritik, under året har man reviderat den normkritiska planen för Kuggen.
Personalgruppen har tagit del av föreläsningar om normkritik, arbetet med denna fråga fortsätter under 2019 genom HBTQ
satsningar för personalgruppen och brukare, då vi ser ett fortsatt behov av att utveckla denna fråga.
Förvaltningens verksamheter, som möter vårdnadshavare, ger
dem information om barn och ungdomars rättigheter

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Enheten har uppmärksammat barnrätt genom föräldraföreläsningar till föräldrar, barnens rätt till delaktighet har genomsyrats
i alla de insatser som enheten ger till barn. För att säkerställa att detta görs har enheten gjort en kollegiegranskning över
insatser och tittat på genomförandeplanerna att detta följs.

Enhetsmål:
Enheten är fri från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

De insatser och den service som erbjuds av enheten är normkritisk, fri från diskriminering och
inkluderande.
Analys

Alla medarbetare på enheten genomfört webbutbildningen "Allas rätt" under 2018, vilket är
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en del av enhetens introduktionsmaterial och finns med i checklistan för nyanställd personal.
Under året har enheten sett över handlingsplanen för Kuggen om normkritiskt förhållningssätt
och HBTQ på fritidsgården. Detta resulterade dock inte till några större förändringar av
planen. Däremot har enheten sonderat, och tillsammans med Östermalm påbörjat ett arbete,
för att se om en egen HBTQ-grupp ska startas utifrån det behov som framkommit i samband
med sonderingsuppdraget.
Enheten har arbetat för att öka kvinnors organisering i samverkan med civilsamhället.
Enhetens fältassistenter har erbjudit unga flickor att delta i "tjejgrupper" varje torsdag.
Gruppen hade som mål att bidra till att öka flickors makt och inflytande i det offentliga
rummet samt stärka flickors ställning i samhället. Särskilda kunskaper har också förmedlas så
som kunskaper om mänskliga rättigheter, antirasism, feminism och normkritik. Gruppen har
bjudit in och träffat ”Linje-17 Gäris” för samarbete och inspiration till tjejgrupperna. Det
finns ingen uppföljningsstatistik om hur flickorna organiserade sig efter dessa träffar, däremot
vet vi att många av de flickor som ingick i grupperna har anslutit sig till Ungdomsrådet vilket
är ett positivt resultat.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förebyggande åtgärder mot diskriminering.

2018-01-18

2018-12-31

Avvikelse

Analys
All personal har gått utbildningen via w ebben, "allas rätt". Utbildningen finns med i introduktionen av ny personal.
Organisera tjejgrupper

2018-01-23

2018-12-31

Analys
Under våren 2018 har fältassistenterna anordnat tjejgrupper i Kuggens lokaler varje vecka. Få flickor har kommit, trotts att
fältassistenterna har spridit informationen i olika typer av medier och via skolfält.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid genomförande av insatser.
Barnkonventionen är ett levande dokument i förskolans verksamhet. I planeringen av parker
och lek- och idrottsmiljöer finns ett barnperspektiv.
Enhetsmål:
Barn och ungas rättigheter respekteras.
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Barn ungdomar ska höras och deras åsikter ska tas tillvara och mötas med förståelse och
respekt. I alla verksamhetens åtaganden ska barnperspektivet beaktas.
Analys

Enheten uppfyller nämndmålet. Under året har barnrätt varit ett centralt tema i samband med
utbildning för medarbetare, men också som utbildningsinsatser för föräldrar. Enheten utgår
från barnet och ungdomarnas förväntningar på insatsen, för att deras åsikter ska tas tillvara
och mötas med förståelse och respekt i utformningen av insatser.
Familjebehandlarna hade en särskild planeringsdag för att särskilt se till att barnen är
delaktiga i genomförandet av insatserna. Under hösten 2018 hade hela enheten, tillsammans
med familjeenheten och enheten för ensamkommande barn, en särskild konferens där
barnrättsperspektivet behandlades.
Resultat av kollegiegranskningen som genomfördes i slutet av 2018, om barns deltagande i
genomförande av insats, visade att i 100% av de granskade genomförandeplanerna var barnet
mycket delaktigt i insatsen.
Enheten har anställt två behandlare till enheten med särskilt uppdrag för barn och ungdomar
som också bidrar till att barnrättigheter respekteras.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Föräldraföreläsningen "Grattis du har en tonåring"

2018-01-16

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har haft två föräldraföreläsningar med temat "Grattis har du en tonåring". Föreläsningarna har genomförts med
Norrmalm och Östermalms stadsdelsförvaltning. Föreläsningarna har varit välbesökta, första föreläsningen deltog 70
föräldrar och den andra 100 föräldrar från Kungsholmen.
Temadag för familjebehandlarna om barns delaktighet i
familjebehandling

2018-01-17

2018-12-31

Analys
Temadagen hade fokus på hur familjebehandlarna beaktar barns rättigheter och hur det följs upp i genomförandeplanen.
Familjebehandlarna stämmer av med barnen att behandlingen är på rätt väg och att barnet kan se förändringar hos
föräldrarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har under början av året gått igenom Kungsholmens lokala rutiner för arbetet mot våld i nära relationer
Alla utförarenheter ska öka kunskapen om våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Enheten har ökat kunskaperna om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck genom olika föreläsningar samt
har en representant i avdelningens relationsvåldsgrupp

Enhetsmål:
De barn och vuxna som enheten för prevention och familjebehandling möter ska leva
ett liv fritt från våld
Uppfylls helt
Förväntat resultat

De barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas, och får information
om var de kan vända sig för råd och stöd.
Analys

Enheten uppfyller nämndmålet genom en rad olika aktiviteter. För att säkerställa att ny
personal har kunskap om våld i nära relationer ingår webb-utbildningen (Våld i nära
rellationer) i checklistan för introduktion av ny personal, vilket innebär att enhetschef
stämmer av att ny personal genomgått utbildningen.
Enheten har även en utsedd resursperson som är särskilt kunnig inom området.
Resurspersonen ingår i stadsdelsförvaltningens avdelningsövergripande resursgrupp mot
relationsvåld. Resurspersonen har under året spridit kunskap på APT-forum till all personal på
enheten.
De inom enheten som arbetar direkt med barn, ungdomar och föräldrar kan bistå
familjeenheten med säkerhetsplanering. Familjebehand larna arbetar med barn som har varit
utsatt för våld eller bevittnat våld. Varje familj och barn är unikt och därför skräddarsys
behandlingen efter familjens behov och förmåga. Enheten har tagit del av information från
den nyöppnade relationsvåldsenheten.
Fältassistenterna erbjuda alla skolor föreläsningsserien RoS (respekt och självrespekt), för att
bland annat förhindra våld och kränkningar bland flickor och pojkar. Fältassistenterna är
utbildade i MVP (mentors in violence prevention) som är en manualbaserad lektionsserie för
skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns och pojkars våld. Alla skolor är erbjudna
denna metod.
Enheten hade en föreläsning under våren 2018 där ca 70 föräldrar kom och lyssnade på tema
våld och kränkningar, då stiftelsen "1000 möjligheter" som arbetar för ett jämställt samhälle
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utan våld föreläste.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.7.1 Kungsholmsbor är delaktiga och har möjlighet till inflytande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Män och kvinnor på Kungsholmen utövar inflytande genom att lämna medborgarförslag och
delta vid stadsdelsnämndens sammanträden. Nämndens råd är aktiva och har inflytande i
frågor som berör dem. Möjlighet till dialog finns genom förvaltningens sociala kanaler. Alla
som tar del av nämndens verksamheter, vårdnadshavare och anhöriga har möjlighet till
inflytande över det som berör nämndens ansvar.
Enhetsmål:
Enheten ger målgruppen barn och unga möjlighet till inflytande.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enhetens ungdomsråd arbetar med demokrat
Analys

Kungsholmens ungdomsråd, som handleds av enheten, utgör en plattform för barn och
ungdomar i åldern 13 – 19 år som bor, går i skola eller vistas på Kungsholmen som vill
engagera sig i sin stadsdel. Syftet med ungdomsrådet är att ge barn och ungdomar praktiska
möjligheter att komma till tals i politiska frågor som rör ungdomar. Ungdomsrådet delar sina
möteshandlingar ned stadsdelsnämndens politiker och får på så sätt chans att bidra med ett
ungdomsperspektiv i lokalpolitiken. Ungdomsrådet arrangerar också aktiviteter och projekt
med syfte att gagna så många ungdomar som möjligt på Kungsholmen.
Under året har ungdomsrådet ökat sitt medlemsantal och har som mest varit tolv medlemmar
jämfört med år 2017 då medlemsantalet var som mest åtta stycken. Ungdomsrådet har också
skapat en egen logga och blivit mer aktivt på sociala medier i syfte att nå ut till fler ungdomar
med sin verksamhet. Under 2018 har ungdomsrådet fokuserat än mer på demokrati och ungas
delaktighet i politiska frågor i och med valåret. Årets första projekt var anordnandet av en
demokratidag tillsammans med ungdomsråden från Östermalm och Norrmalm.
Demokratidagen ägde rum på Carlssons skola och ca 150 barn från norra innerstaden var
inbjudna som publik till en debatt mellan de olika ungdomsförbunden vars moderpartier sitter
i kommunfullmäktige. Ungdomsråden modererade själva debatten och de frågor som
debatterades kom även de från de olika ungdomsråden.
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Ungdomsrådet deltog sedan på Järvaveckan och lyssnade på olika debatter och partiledartal
och pratade med olika organisationer och företag.
Varje år brukar ungdomsrådet delta på nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken och i år
hade rådet ett eget tält där de anordnade olika tävlingar och lekar och där man också kunde
fota sig i en fotoautomat. Ungdomsrådet hade även bjudit in en organisation som arbetar med
ungdomar och friskvård och de anordnade parkour i parken som alla barn och ungdomar fick
pröva på.
Under hösten har ungdomsrådet arbetat med trygghetsfrågor och deltagit i trygghetsdialogen
tillsammans med funktionshinderrådet och pensionärsrådet. Ungdomsrådet var även med på
den efterföljande trygghetsvandringen tillsammans med bland andra polisen och
preventionssamordnaren.
Slutligen har ungdomsrådet inlett ett nytt samarbete med ungdomsråden på Östermalm och
Norrmalm och det kommer resultera i en ny demokratidag i början på 2019. Denna
demokratidag kommer att hållas på Vasa Real dit barn och ungdomar i norra innerstaden
kommer att bjudas in till en föreläsning av organisationen Gapminder. Gapminder är en
svensk stiftelse vars målsättning är att bidra till en god global utveckling genom att göra
statistik rörande sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig och enkel att
förstå. Gapminder är grundat av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Demokratidag

2018-01-30

2018-04-30

Avvikelse

Analys
Ungdomsrådet har tillsammans med ungdomsråd från Östermalm och Norrmalm arrangerat en demokratidag där elever från
stadsdelarna bjöds in för att hålla debatt kring frågor som rör barn och unga. Demokratidagen hölls i april och 150 barn kom
och lyssnade och ställde frågor till de olika politiska ungdomsf örbund som var inbjudna. Råden var nöjd med resultatet och
tar gärna med sig erfarenheterna för att arrangera något likande till 2019 beroende på ungdomsrådens kommande uppdrag.

Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
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Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Kvalitetsarbete
Statistik och uppföljning av klagomål, synpunkter och avvikelser, för 2018
Synpunkter

Antal

Beröm

4

Tillgänglighet

1

Kvalitet

2

Annat

2

Totalt antal synpunkter

9

Ingen av dessa klagomål eller synpunkter har resulterat i avvikelser eller Lex-Sara
anmälningar.
Enheten har under året skapat kvalitet och ledningssystem, som kommer att implementeras
under 2019. Enheten har också formulerat mål för kvalitetsarbetet.

Övrigt
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Sammanfattande analys
Enheten för stöd och service i hemmet arbetar mot följande målgrupper; Vuxna personer med
psykisk ohälsa 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 stödet, service och omvårdnad så att
brukaren kan leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar,
önskemål och behov.
Enheten består av följande verksamheter. Sju gruppbostäder och två servicebostäder fördelade
på tre biträdande enhetschefer. En biträdande enhetschef ansvarar för tre stödboenden samt
boendestöd i eget hem. En biträdande enhetschef ansvarar för personlig assistans.
Organisation. Enheten är organiserad på följande sätt, enhetschef, administrativ assistent,
fem 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. Grupp och servicebostäderna har varit uppdelade på tre
biträdande enhetschefer. En av dessa har slutat. Enheten har tillfälligt fördelat dennes
verksamheter på de två kvarvarande biträdande enhetscheferna. Tjänsten har vakanshållits i
avvaktan på den planerade utvärderingen av de risk och konsekvensanalyser som gjordes
inför organisationsförändringen 2017. Utvärderingen har genomförts. Det som bland annat
framkom var att de olika uppdragen inom enheten måste förtydligas. Enheten måste förbättra
rutinerna för uppföljning och återkoppling till medarbetarna, detta var särskilt tydligt när det
gäller grupp och servicebostäderna.
Ekonomi. Enhetschef tog tillsammans med avdelningschef under hösten fram en åtgärdsplan
för ekonomin. Planen innebär en översyn av samtliga grupp och servicebostäder, hur intäkter
förhåller sig till kostnader. Enheten har haft extra personalkostnader för fyra medarbetare.
Grupp och servicebostäder. Visar ett ekonomiskt underskott. Verksamheten har haft sju
tomma platser under året beroende på att brukare avlidit eller flyttat. De tomma lägenheterna
har varit i behov av uppfräschning och/eller renovering innan inflytt. Vid årets slut fanns två
tomma lägenheter. När en ny brukare flyttar in får denne en preliminär nivå, efter tre månader
görs sedan en ombedömning. För tio brukare har det skett en höjning av ersättningsnivåerna
på grund av förändrade behov, tre brukare har fått en nivåsänkning. Konsekvensen har blivit
en anpassning av arbetstidsscheman.
Enhetschef tog tillsammans med avdelningschef under hösten fram en åtgärdsplan för
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ekonomin. Planen innebär en översyn av samtliga grupp och servicebostäder, hur intäkter
förhåller sig till kostnader. Enheten har haft extra personalkostnader för fyra medarbetare.
En gruppbostad har haft dubbelbemanning på grund av hot och våld, vilket medförde ökade
personalkostnader. En utvärdering av arbetssituationen på gruppbostaden genomfördes på
enhetsvis samverkansgrupp (ESG) i november och dubbelbemanning natt tas bort från januari
2019. Larm finns för medarbetarnas trygghet och säkerhet.
Samtliga grupp och servicebostäder har haft metodhandledning under 2018. Samtliga brukare
ska ha en individuell Arbetsinstruktionspärm som utgår från LSS och Arbetsmiljölagen
(AML). Pärmen är personalens arbetsredskap och innehåller risk och konsekvensanalys,
arbetsinstruktioner (bemötande, arbetssätt och hur arbetet ska utföras) samt andra uppgifter
som ska bidra till att brukarens vardag fungerar. Utifrån den utvärdering som genomförts
under hösten av enhetschef och metodhandledare måste rutinerna för upprättande av
arbetsinstruktionspärmar för brukarna stramas upp. Medarbetarna har gjort ett stort arbete
men behöver tillgång till aktuellt material. Medarbetarna efterfrågar fler diskussioner om
bemötande och gemensamt förhållningssätt. Utifrån de diskussioner som förts under
metodhandledning framgår att brukarnas delaktighet i utformandet av det individuella stödet
har ökat.
Socialpsykiatriska utförarverksamheten. Verksamheten visar ett ekonomiskt överskott.
Uppdraget är att ge stöd till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning.
Boendestöd ges till klienter i ordinärt boende. Stödboende kan ses som en mellanform mellan
ett helt självständigt boende och en gruppbostad. Verksamheten har från 2018 på uppdrag av
Enheten för ensamkommande (EKB), gett boendestöd till nyanlända unga vuxna. Idag ges
stöd till sex brukare. Under 2018 sades lokalerna för boendestödjarnas kontor upp. En flytt
har genomförts och boendestödjargruppen är fördelad på de tre stödboendena. En utvärdering
av flytten kommer att genomföras i mars 2019.
Personlig assistans. Verksamheten visar ett ekonomiskt underskott.har minskat sitt
underskott. Arbetet fortsätter med att anpassa arbetstidsscheman utifrån ersättning vilket lett
till att underskottet har minskat under året. Verksamheten har startat upp tre nya ärenden, ett
på uppdrag av Landstinget. För att avlasta biträdande enhetschef när det gäller
bemanningsarbetet har verksamheten haft förstärkning på deltid under hösten. En annons är
ute för att under sex månader 2019 anställa en bemanningsassistent. Detta har samverkats i
enhetsvis samverkansgrupp (ESG).
Kvalitets och ledningssystem. Enheten tog under 2017 fram en handlingsplan för
kvalitetshöjande åtgärder för grupp och servicebostäder. Denna plan har reviderats och arbetet
fortsätter kontinuerligt. I den utvärdering som gjordes under hösten av enhetschef och
metodhandledare framkom att rollen som biträdande enhetschef måste förtydligas. De
uppdrag som ingår måste följas upp tätare av enhetschef. Informationen till medarbetarna
måste förbättras. Nya rutiner togs fram och implementering har påbörjats i samtliga
personalgrupper. Arbetet med att lägga in enhetens kvalitets och ledningssystem i OneNote
har påbörjats under hösten. Kommer att finnas tillgängligt för samtliga medarbetare.
Brukarunde rsökning grupp och servicebostäder. Enheten deltog inte i SKL:s nationella
undersökning för grupp- och servicebostad enligt LSS på grund av missförstånd i
kommunikationen mellan de utsedda kontaktpersonerna och frågeassistenterna ute i
verksamheterna vilket störde distributionen av lösenord och igångsättandet av
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undersökningen. Ett förtydligande av uppdraget för biträdande enhetschefer har gjorts.
Brukarunde rsökning socialpsykiatri. Andel som inte upplevt sig diskriminerad i sin insats
har sjunkit med fem personer i jämförelse med 2017. Enheten kommer att ta fram en egen
enkät 2019 för att undersöka vad detta kan bero på.
Övrigt.
Den planerade bemötandeutbildningen för medarbetarna kunde inte genomföras. Enheten fick
prioritera att fortsätta implementeringen av hur man genomför riskbedömningar och upprättar
arbetsinstruktioner.
Ett förslag på mall för medarbetarsamtal och lönekriterier har tagits fram och prövats under
våren. Synpunkter har tagits in från medarbetarna och mallen kommer att revideras och
förtydligas. Ny mall kommer att användas till kommande medarbetarsamtal.
Ett nytt material för introduktion av nya medarbetare är framtagit och ska användas från juni
2018. I materialet finns en utvärdering så att enheten får en återkoppling på vad som behöver
revideras eller förtydligas. Materialet ska också användas för nyintroducering av redan
anställda, detta för att få en gemensam grund, kommer att ske i samband med
medarbetarsamtal och påbörjas under hösten.
Enheten följer förvaltningens årshjul och har lagt till enhetsspecifika aktiviteter. Följs upp på
ledningsmöten, arbetsplatsträffar (APT) och enhetsvis samverkansgrupp (ESG). På ESG har
framkommit att medarbetarna upplever att inte alla aktiviteter i årshjulet genomförts.
Rutinerna för uppföljning av aktiviteterna i årshjulet har därför förtydligats inför 2019.
Förvaltningens miljösamordnare har gjort en översyn av avfallshanteringen på två av
stödboendena samt tre gruppbostäder.
Under den utvärdering som enhetschef och metodhandledare genomförde under hösten
framkom även att många medarbetare efterfrågar mer kunskap och information om
ersättningssystemet, ekonomi i stort samt annan verksamhetsanknuten information. Från och
med 2019 kommer därför enhetschef att skicka ut nyhetsbrev en gång per månad till samtliga
medarbetare.
Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion på gruppbostaden Tegelpråmen. Inspektionen
resulterade i att en generell rutin för riskbedömning ska upprättas samt att ett förtydligande av
övriga rutiner gällande riskbedömning ska revideras.
Enheten har haft en VFU-praktikant (verksamhetsförlagd utbildning) under höstterminen.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla
Uppfylls helt
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Nämndmål:
1.2.2 Vuxna lever ett självständigt liv utifrån jämlika förutsättningar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

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

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

84

Progno
s helår

Årsmål

84

60 %

KF:s
årsm ål

Period

2018

Analys
Avser boendestöd i egen regi. Könsuppdelad statistik finns inte att tillgå.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

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.
Uppfylls helt
Analys

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
har under hösten arbetat med respektive personalgrupp för att förtydliga och förankra hur
arbetsinstruktionspärmarna ska användas. En stor utveckling har skett när det gäller att ta
fram arbetsinstruktioner utifrån beställning och genomförandeplaner samt utifrån brukarnas
önskemål och behov.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stickprov och kontroll av arbetsinstruktionspärmar på
gruppbostäder och servicebostäder kommer att genomföras under
maj och juni 2018.

2018-01-18

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Stickprov är genomförda på samtliga grupp och servicebostäder. Utifrån resultatet har vissa justeringar gjorts.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

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

2018-01-01

2018-12-31

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.6.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen sprider information och goda exempel på
kulturområdet inom verksamheterna

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse
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Enhetsmål:
Brukarna upplever att de har möjlighet att välja kultur och eller fritidsaktiviteter utifrån
intresse, önskemål och förutsättningar.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Brukarnas möjlighet att välja ökar.
Analys

Informationen som bidrar till att brukarna ges möjlighet att välja kultur och fritidsaktiviteter
utifrån intresse, önskemål och förutsättningar har sett olika ut beroende på verksamhet.
Idéer har inhämtats från brukarna på boendemöten eller i enskilda samtal, deras anhöriga,
medarbetarna, tidningar samt från internet.
Utifrån inkomna önskemål har personal tagit fram förslag på olika aktiviteter, brukarna har
informerats skriftligt och eller med bilder.[IS1]
Rutin för vilka aktiviteter som varit beslutade har tagits fram, likaså arbetsinstruktioner som
beskrivit aktiviteterna från start till avslut.
KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Enheten skriver mötesanteckningar och protokoll digitalt. Läggs i mapp så att medarbetarna
kan läsa.
Enheten har påbörjat arbetet med att lägga in kvalitets och ledningssystemet i OneNote.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Uppfylls helt
Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter minskar uppkomsten av avfall och ökar
återvinningen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har haft genomgång tillsammans med förvaltningens miljösamordnare. Samtliga verksamheter inom enheten
sopsorterar och lämnar till återvinning utifrån de möjligheter som finns i närområdet.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls inte
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls inte
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Enhetens verksamhet ryms inom fastställd budget
Uppfylls inte
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Förväntat resultat

Budget i balans
Analys

Grupp och servicebostäder. Visar ett minusresultat. Verksamheten har haft sju tomma
platser under året beroende på att brukare avlidit eller flyttat. De tomma lägenheterna har varit
i behov av uppfräschning och/eller renovering innan inflytt. Vid årets slut fanns två tomma
lägenheter. När en ny brukare flyttar in får denne en preliminär nivå, efter tre månader görs
sedan en ombedömning. För tio brukare har det skett en höjning av ersättningsnivåerna på
grund av förändrade behov, tre brukare har fått en nivåsänkning. Konsekvensen har blivit en
anpassning av arbetstidsscheman.
Enhetschef tog tillsammans med avdelningschef under hösten fram en åtgärdsplan för
ekonomin. Planen innebär en översyn av samtliga grupp och servicebostäder, hur intäkter
förhåller sig till kostnader. Enheten har haft extra personalkostnader för fyra medarbetare.
En gruppbostad har haft dubbelbemanning på grund av hot och våld, vilket medförde ökade
personalkostnader. En utvärdering av arbetssituationen på gruppbostaden genomfördes på
enhetsvis samverkansgrupp (ESG) i november och dubbelbemanning natt tas bort från januari
2019. Larm finns för medarbetarnas trygghet och säkerhet.
Socialpsykiatri. Verksamheten visar ett plusresultat.
Personlig assistans. Verksamheten visar ett minusresultat. Verksamheten arbetar med att
ständigt anpassa arbetstidsscheman utifrån ersättning.
Socialpsykiatrins utförardel visar ett överskott.
Personlig assistans visar ett underskott.
Grupp/Servicebostäder. Information har givits fackliga org på ESG. Samtliga
arbetstidsscheman ska göras om från grunden, ska vara förhandlat senast 1/11 2018. Ny risk
och konsekvensanalys med mål att ta bort dubbelbemanning natt på Välgången är genomförd.
Dubbelbemanning tas bort i januari 2019. Inga vakanser tillsätts under översynen. Enhetschef
har med stöd av controller gjort en analys av ekonomin, intäkter kontra kostnader. Enheten
har haft sju lediga lägenheter under året, i december fanns två tomma lägenheter. Enheten
hade som mål att få fjorton nivåhöjningar, resultatet blev tio höjning, tre sänkningar och en
oförändrad. Enhetschef har haft enskilda möten med respektive biträdande. En ny rutin för
uppföljning tillsammans med biträdande enhetschef är framtagen och kommer att användas
2019. Extra personalkostnader på ca 1,3 mkr. Enhetens vikariekostnader har varit för höga.
KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Uppfylls helt
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Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Individuella kompetens och utvecklingsbehov har diskuterats i medarbetarsamtal. Utifrån vad
som framkommit i medarbetarsamtalen görs också en gemensam plan. En gemensam
kompetensförsörjningsplan har upprättats tillsammans med metodhandledare.
Enheten har ledningsstöd med extern metodutvecklare för att utveckla ledarskapet.
En utvärdering har genomförts på ESG utifrån de risk och konsekvensanalyser som gjordes
inför organisationsförändringen 2017. Det som bland annat framkom var att de olika
uppdragen inom enheten måste förtydligas. Enheten måste förbättra rutinerna för information
till, uppföljning och återkoppling till medarbetarna, detta var särskilt tydligt när det gäller
grupp och servicebostäderna.
Medarbetarna efterfrågar fler diskussioner om bemötande och gemensamt förhållningssätt.
Enheten tog under 2017 fram "Handlingsplan för kvalitetshöjande åtgärder på grupp och
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servicebostäder". Denna plan är reviderad och arbetet fortsätter kontinuerligt. I den
utvärdering som gjordes under hösten av enhetschef och metodhandledare framkom att rollen
som biträdande enhetschef måste förtydligas. Det framkom även att många medarbetare
efterfrågar mer kunskap om och information om ersättningssystemet, ekonomi i stort samt
annan verksamhetsanknuten information. Från och med 2019 kommer därför enhetschef att
skicka ut nyhetsbrev en gång per månad till samtliga medarbetare.De uppdrag som ingår
måste följas upp tätare av enhetschef. Informationen till medarbetarna måste förbättras. Nya
rutiner har tagits fram och kommer att tas upp på ledningsgruppens planeringsdag i januari
samt på medarbetarsamtal med respektive biträdande. Enhetens kvalitets och ledningssystem
håller på att läggas in i OneNote och kommer att finnas tillgängligt för samtliga medarbetare.

Indikator

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

78

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Arbetsledare på enheten för stöd och service i hemmet är engagerade, lyhörda och
nytänkande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Arbetsledare på enheten för stöd och service i hemmet ger sina medarbetare förtroende och
förutsättningar för att ta ansvar i sitt arbete. Genom engagemang, lyhördhet och nytänkande
kan chefer och medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att aktivt
medskapandeindex (AMI) ökar.
Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Enheten har tagit fram ett material som utgår från Stockholms stads personalpolicy. Detta
ligger även till grund för introduktion av nyanställda. Enheten har metodhandledning med
extern konsult. I denna ingår även ledningsstöd. Syftet med ledningsstödet är att enhetens
chefer ska få ett gemensam grund. Enhetschef har deltagit på arbetsgruppernas
metodhandledning vilket gjort att man tillsammans tagit fram arbetssätt, genomfört
arbetsmiljöriskanalyser. Målet har varit att medarbetare och chefer ska stå på gemensam
grund när det gäller vad som ska göras, hur det göras samt vart man vänder sig och hur man
agerar vid akuta situationer. Detta skapar trygghet och förutsägbarhet.
Enheten har arbetat för att skapa en miljö där medarbetarna känner att de kan ta upp frågor
med sin chef. Enhetschef har haft ett nära samarbete med förvaltningens HR-konsulter samt
även med företagshälsovården.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

64 %

50 %

2018

Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

7,5

5,6

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har metodhandledning med extern konsult. Syftet har varit att få medarbetarna att känna sig trygga i hur man ska
utföra sitt arbete, diskutera arbetsmetoder i grupp samt identifiera och ta fram rutiner för att minimera risker i arbetet. Detta
bidrar till en bättre arbetsmiljö och i förlängningen en bättre hälsa.

Enhetsmål:
Enheten för stöd och service i hemmets ledare och medarbetare skapar tillsammans
en god och hållbar arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande
särbehandling och trakasserier.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer har en bra
arbetssituation. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ökar andelen medarbetare som
rekommenderar sin arbetsplats.
Analys

Enheten har tagit fram ett material som utgår från Stockholms stads personalpolicy. Detta
ligger även till grund för introduktion av nyanställda. Enheten har metodhandledning med
extern konsult. I denna ingår även ledningsstöd. Syftet med ledningsstödet är att enhetens
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chefer ska få ett gemensam grund. Chef deltar på arbetsgruppernas metodhandledning vilket
gör att man tillsammans tar fram arbetssätt, gör riskanalyser. Målet är att medarbetare och
chefer ska veta vad som ska göras, hur det göras samt vart man vänder sig/vad man gör vid
akuta situationer. Detta skapar trygghet och förutsägbarhet.
Enheten har arbetat för att skapa en miljö där medarbetarna känner att de kan ta upp frågor
med sin chef. Enhetschef har haft ett nära samarbete med förvaltningens HR-konsulter samt
även med företagshälsovården.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Enheten har diskuterat vikten av ett professionellt förhållningssätt när det gäller att följa
beställningar och upprätta genomförandeplaner och inte lägga in personliga värderingar.
Enheten har haft diskussioner med personalgrupperna om vad det innebär att ha ett
verksamhets och uppdragsfokus kontra ett värderingsfokus. Enhetschef har deltagit på
medtodhandledning. Enhetschef och metodhandledare har i utvärderingen av årets
metodhandledning kommit fram till att klimatet i arbetsgrupperna blivit mycket öppnare och
man visar varandra mer respekt.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

stockholm.se
08-508 08 795

Tjänsteutlåtande
Sid 15 (20)

Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Ingen
Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid genomförande av insatser.
Barnkonventionen är ett levande dokument i förskolans verksamhet. I planeringen av parker
och lek- och idrottsmiljöer finns ett barnperspektiv.
Enhetsmål:
Barnperspektivet uppmärksammas i de fall det är aktuellt.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

I de fall då det finns barn i en brukares närhet som riskerar att fara illa rapporteras detta till
närmaste chef som kontaktar familjeenheten.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

I metodhandledning har diskuterats vilka rutiner enheten ska ha om man misstänker att någon
brukare är utsatt för våld i nära relation. Det har också förts diskussioner om vad som är våld i
nära relation när man bor på ett boende.
När brukare berättat om eller medarbetare upptäckt att det finns rädsla för någon har rutiner
upprättats för att komma tillrätta med detta. Dessa rutiner följs upp på metodhandledning, på
personalmöten samt med berörda brukare.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enhetschef har deltagit på föreläsning om våldsbejakande extremism. På enhetens ledningsmöten har diskussioner förts om
hur kunskaperna ska implementeras till samtliga medarbetare. Arbetet fortsätter kommande år.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Uppfylls delvis
Nämndmål:
4.6.2 Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhället
Uppfylls inte
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.
Analys

Genomförandeplanerna utgår från beställningarna. Många beställningar behöver aktualiseras.
Som en följd av detta har ett samverkansforum mellan utförare och beställare inrättats och
lagts in i 2019 års årsplanering.
Indikator

Andel brukare som har en
aktuell, individuellt
utformad
genomförandeplan

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

54 %

60 %

45 %

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

54

90 %

KF:s
årsm ål

Period

VB
2018

Analys
Det totala antalet brukare på gruppbostäderna och servicebostäderna var vid granskningstillfället 47 stycken. Granskningen
har gjorts på ett slumpmässigt urval av gruppen personer boende på gruppbostad respektive servicebostad. 26 brukares
genomförandeplaner kontrollerades. Definitionen av en aktuell genomförandeplan är att planen ska innehålla mål och
delmål, den ska beskriva vad, hur och när stödinsatsen ska genomföras, innehålla datum för uppföljning och det ska framgå
om den enskilde eller dess företrädare varit delaktig i upprättandet av planen. Fem av elva kvinnliga brukare hade en aktuell
genomförandeplan enligt den uppsatta definitionen medan nio av femton manliga brukare hade en aktuell plan. Som ett
resultat av detta kommer rutinerna för uppföljning stramas upp 2019.
Andel personer med
funktionsnedsättning i
gruppbostäder och
servicebostäder som

48 %

40 %

2018

stockholm.se
08-508 08 795

Tjänsteutlåtande
Sid 17 (20)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

regelbundet deltar i
fysiska aktiviteter.
Analys
Majoriteten av de som bor på grupp och servicebostäderna har någon form av regelbunden fysisk aktivitet. Det kan vara
bow ling, promenader, gruppträning på t.ex. Friskis och Svettis med mera. Enheten har haft sammanlagt sju lediga platser
under året, enheten har även brukare som på grund av ålder och funktionsnedsättning inte orkar delta regelbundet i fysiska
aktiviteter. Av 45 personer har 22 deltagit regelbundet.
Andel verksamheter som
redovisar sin tillgänglighet
under Hitta och jämför
service

100

100

100 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-10-31

2018

Avvikelse

Analys
Enhetscheferna för Enheten för sysselsättning och Enheten för stöd och service i hemmet har kollegiegranskat tio
genomförandeplaner på respektive enhet.
Verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska
anordna hälsobefrämjande aktiviteter

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Verksamheterna inom enheten erbjuder olika former av aktiviteter. Utflykter, kulturella aktiviteter, promenader med mera.
Verksamheterna hämtar in förslag och önskemål från brukarna, deras anhöriga och gode män.
Verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska arbeta
för att öka brukarnas delaktighet i stadens brukarundersökning

2018-01-01

2018-12-31

Analys
På grund av en miss i kommunikationen så utfördes inte denna aktivitet. Nya rutiner är framtagna för 2019.
Verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska
upprätta rutiner för samverkan, bemötande och delaktighet med
anhöriga

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Under hösten utvärdering av metodhandledning framfördes önskemål från samtliga personalgrupper att man under 2019 vill
fortsätta arbetet med att ta fram rutiner och bemötandeplaner som underlättar och förbättrar samverkan med anhöriga.
Under året har diskussioner förts på metodhandledning om hur vi pratar med och förhåller oss till anhöriga vilket har lett till
ett mer professionellt bemötande.

Enhetsmål:
Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv utifrån sina individuella
förutsättningar
Uppfylls inte
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.
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Stödinsatserna som ges är utformade tillsammans med den enskilde och syftar till ökad
självständighet och ökad delaktighet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.7.1 Kungsholmsbor är delaktiga och har möjlighet till inflytande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska möjliggöra valdeltagandet bland personer med
funktionsnedsättning

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Samtliga verksamheter inom enheten fick innan valet information på lättläst. Denna delades ut till eller lästes upp för
brukarna. Det fanns även möjlighet för de som önskade att söka ledsagare till vallokal.

Enhetsmål:
Brukare på enheten för stöd och service i hemmet är delaktiga och har möjlighet till
inflytande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Brukare deltar i upprättandet av genomförandeplaner och är delaktiga i planeringen av
aktiviteter och i stödinsatsernas utformning. Brukare ges stöd till valdeltagande.
Analys

Samtliga brukare har deltagit i upprättande av sin genomförandeplan. Brukarna har varit
delaktiga i valet av fritids och kulturaktiviteter.Brukare har getts information om valet och
stöd i valdeltagandet.

stockholm.se
08-508 08 795

Tjänsteutlåtande
Sid 19 (20)

Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
Socialpsykiatriska utförarenheten
Intäkter

-6 824

Lön

5 519

Övriga kostnader

594

TOTALT

-710

Personlig Assistans utförare
Intäkter

-17 511

Lön

16 571

Övriga kostnader

1 240

TOTALT

300

Gruppbostäder Totalt
Intäkter

-38 363

Lön

40 497

Övriga kostnader

2 823

TOTALT

4 957

Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Kvalitetsarbete
Övrigt
Incidentrapportering. Totalt för hela enheten, trettioåtta inrapporterade. Av dessa är tjugotre
relaterade till hot och våld.
Sex incidenter rör personlig assistans, tjugoåtta grupp och servicebostäder samt tre
socialpsykiatri.
Riskanalyser är genomförda, rutiner och instruktioner upprättade som beskriver hur arbetet
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ska utföras. Dessa har följts upp och reviderats i metodhandledning.
Företagshälsovården har varit inkopplad i de incidenter där hot och våld förekommit, både
med enskilda samtal och samtal i grupp. Enheten har haft ett tätt samarbete med
förvaltningens HR-enhet.
Synpunkts och klagomålshantering.
Ett antal synpunkter och klagomål har inkommit under året i kategorierna;
Beröm, kvalitet och annat.
Synpunkterna och klagomålen har hanterats i enlighet med förvaltningens rutiner.
Kompetensförsörjningsplan.
Enheten har tagit fram en kompetensförsörjningsplan. Utifrån vad som kommit fram i
medarbetarsamtal ska planen revideras inför nästa år.
Avvikelser – Lex Sarah – Lex Maria.
Brukare hotat att skada sig själv. Informerat anhöriga samt kontaktat brukarens psykiatriska
kontakt.
Brukare hotat med att skada sig själv. Genomfört samtal med brukaren, kontaktat anhöriga
och god man. Förtydligat vad som ska hända i olika situationer för brukaren samt gått igenom
hur personal ska bemöta brukaren.
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Sammanfattande analys
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.
Enheten omfattar flera verksamheter med olika typer av inriktningar. Träffen är en öppen
träfflokal, där det även bedrivs biståndsbedömd cirkelverksamhet för ca 25 personer. På
Träffen arbetar två medarbetare. St. Göransparken är en sysselsättningsverksamhet för
personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning, som framförallt arbetar med
parkskötsel och enklare vaktmästeriuppdrag på uppdrag av förskolorna på Kungsholmen. Där
arbetar två medarbetare och cirka tio klienter.
Bolinders Café och konferens är en verksamhet som både tar emot personer som är
berättigade sysselsättning och arbetsträning. I dagsläget finns tre klienter med beslut om
sysselsättning och ett par personer som kommer från jobbtorg. På Bolinders arbetar sex
medarbetare varav tre personer med offentligt skyddad anställning.
Daglig verksamhet finns på fyra adresser. På Sabbatsberg finns en arbetsgrupp, Café Lagunen
som driver ett café för besökare till Lagunen, som är ett landstingsdrivet
sinnesstimuleringscenter.
På St. Eriks gymnasium driver enheten ett café för elever och personal på skolan.
På Västerbroplan finns fyra team för brukare med ett större behov av personalstöd.
Aktiviteterna är inriktade mot sinnesstimulering, kommunikation och social samvaro.
Enhetens mediaverksamhet, Studio 44, har under året flyttat till nya lokaler för att kunna
skapa utrymme att ta emot fler brukare.
I den dagliga verksamheten finns 66 brukare och drygt 30 personal.
Gemensamt för samtliga verksamheter är att innehåll och arbetssätt ska bidra till att stärka den
enskildes förmågor mot ökad självständighet och delaktighet i samhället.
Under året har daglig verksamhet bland annat deltagit i ett konstprojekt som kallas
Resonansrötter. Resonansrötter är en mobil plattform, en ombyggd husvagn som innehåller ett
taktilt instrument för deltagande konst. Tillsammans med Moderna museet har brukare från
daglig verksamhet deltagit i ett konstprojekt som både inkluderar att titta på konst och skapa
egna konstverk
Enheten har även deltagit i ett pilotprojekt som kallas "Kollegial observation", en strukturerad
metod för att genom observation av olika arbetsmoment identifiera styrkor och
utvecklingsområden.
Inom daglig verksamhet har enhetens kvalitetssamordnare arbetat för en ökad digitalisering.
Bland annat har det skapats aktiviteter för brukarna med hjälp av digitala spel, såsom Osmo
och med hjälp av virtual reality.
Medarbetarna på daglig verksamhet har gjort en mängd olika studiebesök under året för att på
så sätt omvärldsbevaka verksamhetsområdet.
Daglig verksamhet har även deltagit i en framtidsmässa anordnad av S:t Eriksgymnasium för
att informera elever och deras föräldrar om vad daglig verksamhet är.
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Enheten har fått resultat från brukarundersökningar avseende Daglig verksamhet, Träffen och
S:t Göransparken.
Den sammanvägda bedömningen är att enheten för sysselsättning uppfyller nämndens mål.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.2.2 Vuxna lever ett självständigt liv utifrån jämlika förutsättningar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

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

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

76 %

85 %

67 %

60 %

74

74 %

KF:s
årsm ål

Period

2018

Analys
Enheten har fått ett högre resultat än staden.
På Träffen har 90% av brukarna svarat att man upplever att personalen frågar på vilket sätt en vill ha stöd.
Motsvarande siffra för S:t Göransparken är 100%.

Aktivitet
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten för sysselsättning
Enheten har skapat en anhöriggrupp som tillsammans med förvaltningens anhörigkonsulent, tagit fram rutiner för
bemötande, samverkan och delaktighet med anhöriga.
Kartlägga intresse av sysselsättning för personer med psykisk- och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

2018-01-01

2018-12-31

Enhetsmål:
Brukare är delaktiga och ges inflytande vid planering och uppföljning av sin
sysselsättning.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att brukare och dess företrädare upplever att de har utövat inflytande över hur stödet ska ges.
Att de upplever att de har varit med och bestämt över sin sysselsättning.
Analys

Den samlade bedömningen är att enheten har uppnått målet om delaktighet och inflytande av
planeringen av sin sysselsättning. Den nära kontakten och löpande kommunikationen mellan
brukare och medarbetare är en framgångsfaktor för att främja inflytandet över sin verksamhet.
83% av brukarna inom daglig verksamhet uppger att de själva varit med och planerat sin
verksamhet och varit med och bestämt vad de ska göra på sin dagliga verksamhet.
90% av klienterna på Träffen uppger att personalen frågar på vilket sätt stödet ska ges. På St
Göransparken är siffran 100%.
Inom daglig verksamhet har det förekommit månatliga möten mellan brukare och chefer
("Jobbmöte" respektive "Snacka med chefen") för att så långt det är möjligt ge brukarna
inflytande över sin dagliga verksamhet.
Kvartalsvis har brukarens insatser följts upp tillsammans med dennes stödperson för att kunna
göra anpassningar i aktiviteter om brukaren så önskar.
På Träffen har ett brukarråd införts under året i syfte att öka delaktighet och anpassa
verksamheten efter besökarnas önskemål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Uppfylls helt
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Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Enheten för sysselsättning har haft strukturer för att skapa trygghet. 100% av brukarna på
daglig verksamhet har uppgett att de upplever trygghet . Varje brukare har haft en särskilt
utsedd personal som ansvarat för att planera, genomföra och utvärdera den enskildes
sysselsättning tillsammans med denne. Det förebyggande arbetet har skett med hjälp av
systematiskt arbetsmiljöarbete, avvikelsehantering samt synpunkter och klagomål. Inom
socialpsykiatrin har 80% av klienterna på Träffen uppgett att de känner sig trygga.
Motsvarande siffra på S:t Göransparken är 100%.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.6.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen sprider information och goda exempel på
kulturområdet inom verksamheterna

2018-01-01

2018-12-31
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Enhetsmål:
Enheten för sysselsättning erbjuder ett varierat kulturutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Enheten för sysselsättning har erbjudit ett varierat kulturutbud under året.
Bedömningen är att brukarna har haft kännedom om det kulturutbud som erbjudits och
deltagit efter eget önskemål.
Det har förekommit olika musikcirklar och konstcirklar på både Träffen och på daglig
verksamhet.
Den information som skickats ut från fritidsförvaltningen om kulturaktiviteter har gjorts
tillgänglig för brukarna.
Under året har samtliga verksamheter inom enheten deltagit i en mängd kulturella aktiviteter
både i verksamheten men även ute på stan.
KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten för sysselsättning
Enheten har uppmanat samtliga verksamheter att vara sparsamma med pappersutskrifter. I flera av medarbetarnas epostsignaturer finns det med en text om att en ska överväga miljöpåverkan innan meddelandet ska skrivas ut
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Uppfylls helt
Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter minskar uppkomsten av avfall och ökar
återvinningen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Enheten för sysselsättning har haft fungerande rutiner för källsortering och på så sätt minskat
uppkomst av avfall och ökat återvinningen. Enheten har sedan länge haft ett aktivt arbete med
återvinning, där det har varit en del av brukarnas aktiviteter. Förvaltningens miljösamordnare
har även hjälpt till att förbättra rutiner för matavfall och gjort förändringar i vissa rutiner.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten för sysselsättning
Enheten har gjort en genomgång på samtliga adresser för att se över rutinerna för återvinning av förpackningar. På vissa
adresser har ytterligare förbättringar gjorts för att öka återvinningen

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
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verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Enheten för sysselsättning har en ekonomi som är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Enheten har som helhet haft en ekonomi i balans.
Daglig verksamhet, Träffen och St Göransparken slutade alla året med en mindre överskott
medan Bolinders slutade med ett litet underskott. På Bolinders har beslut tagits att göra
förändringar för att få en mer stabil ekonomi.
KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Ingen
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten för sysselsättning
Enheten har inte haft tillgång till relevanta resultat för 2017. Däremot har enheten för sysselsättning diskuterat
verksamheternas innehåll utifrån ett könsperspektiv för att hitta förbättringsområden.
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Enhetsmål:
Enheten för sysselsättning analyserar den egna arbetsmiljön och verksamheten
utifrån ett könsperspektiv
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att arbetsmiljö och verksamhet är lika god för brukare och medarbetare oavsett
könstillhörighet.
Analys

Enheten har diskuterat arbetsmiljö och verksamhetens innehåll och utformning utifrån ett
könsperspektiv på en arbetsplatsträff. Enhetens bedömning var att könstillhörighet inte spelar
någon större roll då arbetssätten är individuellt utformade utifrån varje persons individuella
förutsättningar. Medarbetarnas uppfattning om den egna arbetsmiljön var att den är lika god
oavsett kön. På Träffen ansåg medarbetarna att det kan uppstå svårigheter att bemöta
kvinnliga besökares önskan om att få prata med en annan kvinna utifrån att det endast är
manlig personal som arbetar i verksamheten. En åtgärd på det var att erbjuda de kvinnliga
besökarna samtal med den biträdande enhetschefen som är en kvinna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

69

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

67

Period

2018

Analys
På enhetsnivå har det inte funnits jämförbara siffror eftersom enheten är ny sedan september 2017.
Ledarskapsindexet är något högre inom daglig verksamhet jämfört med de socialpsykiatriska verksamheterna.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Avvikelse

Analys
Enheten för sysselsättning har tagit fram en kompetensförsörjningsplan

Enhetsmål:
Enheten för sysselsättning har ett närvarande ledarskap
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att samtliga verksamheter har regelbundna möten med representanter från ledningsgruppen.
Att medarbetare tar kontakt med ledningen om det finns ytterligare behov av möten.
Analys

Enheten för sysselsättning
Enheten har haft möten med representanter från ledningsgruppen både på team- och
enhetsnivå. Mötena har syftat till att skapa ett närvarande ledarskap och för att i ett tidigt
skede fånga upp idéer, utmaningar och relevant information för större beslut.
Efter en utvärdering av vårens möten har vissa justeringar gjorts för bättre överensstämma
med verksamheternas behov.
Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

61 %

Progno
s helår

Årsmål

45 %

KF:s
årsm ål

Period

2018

Analys
Inom daglig verksamhet kan 55% rekommendera sin arbetsplats till andra.
Motsvarande siffor i de socialpsykiatriska verksamheterna är 86%.
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Indikator

Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

7,52

Årsmål

KF:s
årsm ål

5,6

Period

2018

Analys
Enheten har fått ett resultat på 7,52 för indexet för organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är inga större skillnader mellan
de socialpsykiatriska enheterna och daglig verksamhet

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten för sysselsättning
Enhetens aktivitet för att främja hälsa har varit att ha verksamhetsöverskridande möten för samtliga medarbetare inom
enheten. Det har skett på arbetsplatsträffar.
Enheten har även deltagit i en stegtävling under hösten.

Enhetsmål:
Enheten för sysselsättning består av medskapande verksamheter
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att index för social och organisatorisk arbetsmiljö höjs.
Analys

Enheten för sysselsättning
Enheten har haft möten på team, verksamhets- och enhetsnivå för att säkerställa att
medarbetarnas synpunkter och idéer tillvaratas på samtliga nivåer. Under hösten har
justeringar av mötesstrukturen gjorts för att bättre tillgodose verksamheternas behov.
Ett sätt att öka indexet för social och organisatorisk arbetsmiljö har varit att förtydliga
enhetens lönekriterier för att på så sätt konkretisera förväntningar och mandat i
medarbetaruppdraget.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Verksamhetsöverskridande möten

2018-01-24

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten för sysselsättning
Enheten har haft verksamhetsöverskridande arbetsplatsträffar där teman utifrån verksamhetsplanen och arbetsmiljöårshjulet
har diskuterats.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten för sysselsättning har genomfört en w ebutbildning inom ramen för Dig-It gällande mänskliga rättigheter och
normkritik.

Enhetsmål:
Enheten för sysselsättning lever upp till mänskliga rättigheter och är fri från
diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att ingen inom Enheten för sysselsättning ska uppleva sig diskriminerad. Att samtliga
medarbetare har kunskap om diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier.
Analys

Enheten för sysselsättning
En genomgång av policydokument kring diskriminering, kränkande särbehandling har
genomförts under året.
I utvärderingen av organisatorisk och social arbetsmiljö kom enheten fram till ett antal
åtgärdspunkter för att främja en god arbetsmiljö. På en arbetsplatsträff har daglig verksamhet
att ha en workshop om mänskliga rättigheter
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid genomförande av insatser.
Barnkonventionen är ett levande dokument i förskolans verksamhet. I planeringen av parker
och lek- och idrottsmiljöer finns ett barnperspektiv.
Enhetsmål:
Enheten för sysselsättning uppmärksammar barnperspektivet i de fall det är aktuellt.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att enheten ska förebygga så att inga barn som finns i brukares närhet far illa.
Analys

I samband med att en arbetsgrupp bildades för att förebygga våld i nära relationer har även
barnperspektivet diskuterats. I de fall en beställning uppmärksammar att barn förekommer i
brukarens närhet kommer enheten att förhålla sig till detta även i genomförandeplanerna.
Under året har enheten inte fått någon beställning där barn omnämnts.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har bildat en grupp som utbildats i frågor om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. På ett APT
har gruppen informerat samtliga av enhetens medarbetare om våld i nära relationer. Enheten har beställt material från
kvinnofridscentrum och placerat ut för att öka kunskapen om var en kan vända sig om behov finns.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.6.2 Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhället
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Andel brukare som har en
aktuell, individuellt
utformad
genomförandeplan

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

100 %

100 %

100 %

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

80 %

KF:s
årsm ål

Period

VB
2018

Analys
32 av 64 brukares genomförandeplaner granskades vid granskningstillfället. Tjugo manliga respektive tolv kvinnliga brukares
genomförandeplaner granskades efter ett slumpvist urval. Alla brukare hade en aktuell genomförandeplan enligt den
uppställda definitionen. Definitionen på en aktuell genomförandeplan var att genomförandeplanen ska innehålla mål och
delmål, och beskriva vad, hur och när stödinsatsen ska genomföras. Genomförandeplanen ska även innehålla datum för
uppföljning och det ska framgå om den enskilde eller dess företrädare varit delaktig i upprättandet av planen.
Andel verksamheter som
redovisar sin tillgänglighet
under Hitta och jämför
service

100

100 %

2018

Analys
Enheten har redovisat sin tillgänglighet i jämför service
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-10-31

Avvikelse

Analys
Enheten för sysselsättning och Enheten för stöd och service i hemmet har granskat ett slumpmässigt urval av varandras
genomförandeplaner.
Verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska
anordna hälsobefrämjande aktiviteter

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Enheten för sysselsättning
Hälsobefrämjande aktiviteter har planerats och genomförts i de olika verksamheterna för att i så stor utsträckning som
möjligt passa individerna. Bland annat har morgongympa, lunchpromenader införts för vissa brukare. I maj genomfördes en
fotbollsmatch mellan brukare och enhetens ledningsgrupp.
Verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska arbeta
för att öka brukarnas delaktighet i stadens brukarundersökning

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Enheten har informerat om brukarundersökningarna. På daglig verksamhet har information om undersökningen anslagits
samt tagits upp på möten med brukarna. På Träffen har stadens brukarstödjare informerat om undersökningen i syfte att öka
delaktigheten.
Verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska
upprätta rutiner för samverkan, bemötande och delaktighet med
anhöriga

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Enheten har upprättat rutiner för samverkan, bemötande och delaktighet med anhöriga tillsammans med förvaltningens
anhörigkonsulent.

Enhetsmål:
Brukare på enheten för sysselsättning är delaktiga och har möjlighet till inflytande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Brukare deltar i upprättandet av genomförandeplaner och är delaktiga i planeringen av
aktiviteter och i stödinsatsernas utformning. Brukare ges stöd till deltagande i
brukarundersökningar.
Analys

På daglig verksamhet har 81% av brukarna uppgett att de själva varit med och planerat sin
dagliga verksamhet. 78% angav att de kan vara med och bestämma vad de ska göra på daglig
verksamhet.
Varje kvartal har brukarna haft en uppföljning tillsammans med sin stödperson för att följa
upp om det är något den enskilde velat ändra på. Cheferna har haft träffar med de brukare som
så önskat, för att för att ge och ta information om det som händer i verksamheten.
Inom de socialpsykiatriska verksamheterna uppgav 73% av brukarna på Träffen att de har
inflytande över det stöd som ges, 90% ansåg att personalen frågar efter vilket stöd en vill ha.
Motsvarande siffra på S:t Göransparken var 100%
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Enhetsmål:
Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv utifrån sina individuella
förutsättningar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
Kungsholmens Dagliga Verksamhet
Intäkter

-22 410

Lön

14 811

Övriga kostnader

7 481

TOTALT

-118

överskott

Bolinders
Intäkter

-2 154

Lön

1 720

Övriga kostnader

508

TOTALT

74

underskott

Träfflokalen
Intäkter

-1 711

Lön

843

Övriga kostnader

722

TOTALT

-146

överskott

St Göransparken
Intäkter

-1 327

Lön

1 040

Övriga kostnader

168
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Bolinders
TOTALT

-119

överskott

Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Kvalitetsarbete
Enheten har deltagit i ett pilotprojekt som kallas "Kollegial observation", tillsammans med två
andra stadsdelar.
Inom daglig verksamhet har enhetens kvalitetssamordnare arbetat för en ökad digitalisering.
Bland annat har det skapats aktiviteter för brukarna med hjälp av digitala spel, såsom Osmo
och med hjälp av virtual reality.
Medarbetarna på daglig verksamhet har gjort en mängd olika studiebesök under året för att på
så sätt omvärldsbevaka verksamhetsområdet.
Daglig verksamhet har även deltagit i en Framtidsmässa anordnad av S:t Eriks gymnasium för
att informera elever och deras föräldrar om vad daglig verksamhet är.
Enheten har haft 43 stycken incidentrapporteringar under året. 20 stycken har handlat om
tillbud, 9 har varit olycksfall, 8 stycken riskobservationer, 5 stycken har rört egendom och
säkerhet och en har katergoriserats som övrig avvikelse.
Enheten har under året fått in 7 stycken synpunkter och klagomål. det har handlat om brister i
bemötande, tillgänglighet och kvalitet. samtliga klagomål har hanterats enligt förvaltningens
rutin.

Övrigt
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Sammanfattande analys
Enhetens arbete med mål, indikatorer och aktiviteter har fortlöpt enligt plan, under hösten har
dock vissa processer bromsats upp på grund av hög inströmning av ärenden och en tillfällig
vakans på en av biträdande enhetschefstjänsterna. Enhetens ekonomi är inte heller i balans. En
handlingsplan har tagits fram för att bättre utnyttja de resurser som står till förfogande. Arbete
med att nå överensstämmelse mellan kostnader och prognos har pågått under året.
Under året har alla socialsekreterare fått grundutbildning i metoden Signs of safety och
implementeringsarbetet har påbörjats, utbildningstillfällen har genomförts under hösten och
arbetsgrupp för att stödja implementering har bildats. Familjeenheten har tillsammans med
ensamkommandeenheten deltagit i utbildning i att göra säkerhetsplaneringar. Nyanställda
socialsekreterare har genomgått stadens introduktionsutbildning för att säkerställa en
rättssäker handläggning.
Arbetet med bemötande utifrån arbete med innovationsguiden har pågått. Enheten ska välja ut
en metod för att göra de flickor och pojkar man möter tryggare i att möta socialsekreterare.
Familjeenheten har tillsammans med familjeenheterna på Norrmalm och Östermalm
rekryterat en SIP-samordnare. SIP-samordnaren har arbetat med att kartlägga inställningen till
samordnade individuella planer och har fått i uppdrag att revidera rutinerna för BUSsamverkan.
Familjeenheten har ännu inte en ekonomi i balans. Rutiner för att prognosticera utfall har
reviderats och Enhetschef arbetar tillsammans med enhetschef för prevention och
familjebehandling med att se över hur användandet av befintliga resurser kan effektiviseras
och en planering för att utöka mängden insatser i egen regi har påbörjats. Det ekonomiska
resultatet har påverkats av en hög ärendinströmning under och efter sommaren, med en
ökning i placeringar som resultat.
Ledningsstrukturen för enheten förändrades i februari då enhetschef delar sin tjänst mellan
familjeenheten och enheten för ensamkommande. Under året har två biträdande
enhetschefstjänster tillsatts och de ingår tillsammans med enhetschef och biträdande
enhetschefer på enheten för ensamkommande i en gemensam ledningsgrupp. En
planeringsdag för den nya ledningsgruppen hölls i augusti.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period
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Indikator

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

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

82,6 %

81,6 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

87,5
%

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

82,6 %

84 %

84 %

Period

VB
2018

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

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

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

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

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

84,62 %

100 %

60 %

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

80 %

KF:s
årsm ål

Period

2018

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

Enhetsmål:
Familjeenheten har fungerande samarbeten och samverkan med andra aktörer
utifrån barnets bästa
Uppfylls helt

Familjeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
Sid 5 (17)

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.
Analys

Samverkan internt och externt
Cheferna för Familjeenheten och Enheten för prevention och familjebehandling har under
våren haft ett uppdrag att utveckla insatser i egen regi för de flickor och pojkar med familjer
som är aktuella. Uppdraget har mynnat ut i en handlingsplan som bl.a inneburit att två barn
och ungdomsbehandlare anställts. I syfte att effektivisera resursanvändning har cheferna för
familjeenheten och enheten för prevention och familjebehandling träffat mottagningsgrupp
och utredargrupperna för att kartlägga vilka insatser det finns störst behov av. Detta har bl.a.
resulterat i en öppen föräldramottagning som kan erbjuda råd och stöd på frivillig basis.
Enheten har tillsammans med preventionsenheten och enheten för ensamkommande haft
gemensamma planeringsdagar där man inventerat de gemensamma behoven av insatser och
hur de ska utformas, men också arbetat med frågor om barnrätt. Man har under året även
arbetat med att förbättra och förtydliga uppdragen till familjebehandlarna.
Mottagningsgruppen har under året hållit informationsseminarier där man beskriver
familjeenhetens arbete och vad som händer hos oss när man lämnat en anmälan om oro
gällande ett barn. Man informerar också om den lagstadgade anmälningsskyldigheten man har
om man arbetar med barn i olika verksamheter och vid andra myndigheter.
Familjerätten har under året deltagit i två samverkansmöten med Stockholms tingsrätt. Under
mötena diskuteras bl a hur barnrättsperspektivet kan förtydligas men även hur Tingsrätten går
tillväga för att skicka sina uppdrag till rätt stadsdel.
Familjerätten har också byggt upp en samverkan med Södermalms familjerätt. I ärenden där
man i domstol dömt till umgänge med umgängesstöd köper vi numera denna tjänst från
Södermalm som har en umgängeslokal och anställda umgängesstödjare samt en tydlig struktur
kring umgängen som ökar kvaliteten i vårt arbete.
Samordnad individuell plan
Projektet har pågått sedan 22 mars och under de första månaderna så har ett stort fokus varit
att sprida information om SIP och projektet i de tre stadsdelar SIP-samordnaren arbetar i. På
Kungsholmen har samordnaren besökt Familjeenheten, Enheten för personer med
funktionsnedsättning, Enheten för ensamkommande samt Enheten för prevention och
familjebehandling samt även en del skolor i stadsdelen. SIP-samordnaren har förberett,
organiserat och varit mötesledare i fem SIP-möten för barn bosatta i stadsdelen. Utöver detta
så har SIP-samordnaren inventerat organisationen utifrån samverkan och SIP; vilka
samverkanspartners finns det i stadsdelen, hur fungerar SIP-samverkan idag m.m. Detta för att
identifiera förbättringsområden inom olika nivåer i organisationen. T ex så arbetar SIPsamordnaren med revidering av BUS-överenskommelsen från 2014, men även lokala rutiner
för t ex mottagningsenheten har framtagits. En kartläggning över stödverksamheter för barn
och unga har sammanställts och uppdateras löpande. Under hösten 2018 kommer SIPsamordnaren hålla i två halvdagsutbildningar för socialtjänsten samt två halvdagsutbildningar
för grundskolan i SIP.
Familjeenheten
stockholm.se
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Tjänsteutlåtande
Sid 6 (17)

Projektet ska följas upp genom att mäta antalet SIP som genomförs och antalet barn som får
en SIP
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Mottagningsgruppen informerar samverkanspartners om rutiner
gällande orosanmälningar.

2018-01-01

2018-12-21

Avvikelse

Analys
Mottagningsgruppen har genomfört informationsträffar enligt plan under året. Träffar med förskolor, beroendemottagning och
arbetsmarknadsförvaltningen har genomförts. Mottagningsgruppen har under året medverkat i samverkansgrupper,
exempelvis Magnolian, samverkan mellan Socialtjänst och BVC.
Öka antalet SIP

2018-04-01

2019-03-31

Analys
Inget resultat kan redovisas då det i år mäts för första gången

Enhetsmål:
Familjehemsplacerade barn har god hälsa och skolgång
Uppfylls helt
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.
Analys

Enhetens familjevård har under året arbetet med insatser för familjehemsplacerade barn enligt
arbetsmodellen 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. Grundprinciperna för
Skolsatsning i familjehemsvård är att i samverkan mellan skola och socialtjänst kartlägga och
individanpassa insatser (ofta utan att extraresurser tillförts) för barnens lärande. Insatserna
följs upp var åttonde vecka. Fem av enhetens familjehemsplacerade barn motsvarar kriterierna
för insatsen och ingår i Skolfam.
Av de 14 familjehemsplacerade barn som är aktuella hos familjevården vet vi i dagsläget att 8
uppnår målen i alla ämnen i skolan. Fyra barn kämpar med extra stöd från skola och
familjehem med att uppnå målen och vi vet ännu inte resultatet. Ett barn får ännu inte betyg
men uppnår målen för sin årskurs. Ett barn har ännu inte börjat skolan.
Vid överväganden sker kontakt med BVC, elevhälsovård och skola för att garantera att barnet,
den unge får sina behov tillgodosedda.
Handläggarna ger samtliga barn och unga möjlighet att uttrycka sig över sin situation i
samband med enskilda samtal.
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Tjänsteutlåtande
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Enhetsmål:
Flickor och pojkar som kommer i kontakt med familjeenheten får rättssäkra
bedömningar och görs delaktiga i utredningsprocessen samt vid planering av insatser
Uppfylls helt
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.
Analys

Arbetet med att implementera Signs of safety och säkerhetsplaneringar har påbörjats och en
introduktionsutbildning i metoden har hållits i september. En arbetsgrupp för att stödja
implementering av metoden har bildats och en planering för workshops för metodstöd har
upprättats. Medarbetare från enheten har deltagit i Länsstyrelsens utbildning om
säkerhetsplaner under våren.
Enheten har ansökt om och blivit utvalda till att delta i Socialstyrelsens implementeringsår för
det strukturerade bedömningsverktyget iRisk som ska ge ett tydligare underlag för
bedömningar i ärenden gällande familjer där det förekommer våld.
Alla nyanställda medarbetare som inte har arbetat i Stockholm stad tidigare har genomgått
stadens introduktionsutbildning.
Enhetsmål:
Separerade föräldrar erbjuds stöd för att kunna hantera sina konflikter på ett sätt som
minskar risken att barn far illa
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Separerade/skilda föräldrar kan samarbeta till barnens bästa
Analys

Familjerätten har under året arbetat aktivt för att arbeta förebyggande genom samarbetssmtal.
Trots en hög belastning avseende vårdnads, boende och umgängesutredningar har
familjerätten under året genomfört samarbetssamtal med ca 20 familjer.
Gruppen har även utarbetat en modell för att redan vid kontakt i rådgivningstelefon kunna
erbjuda tid för samarbetssamtal,
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Familjeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
Sid 8 (17)

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

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

Ett flertal av enhetens medarbetare har genomgått Länsstyrelsen webbutbildning om våld i
nära relationer och implementering av Freda kortfrågor kommer har genomförts efter två
halvdagsutbildningar under hösten.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Enhetens medarbetare använder sig av säker utskrift för att minska papperssvinn.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Familjeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
Sid 9 (17)

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls inte
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls inte
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Familjeenhetens ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls inte
Förväntat resultat

Budgetunderskottet ska minska under året.
Analys

Enhetens ekonomi är ännu inte i balans. Enhetschef har tillsammans med controller,
enhetschef för prevention och familjebehandling och i samråd med avdelningschef upprättat
en handlingsplan för att förbättra enhetens ekonomi. Arbetet med planen har fortlöpt och
andelen köpt öppenvård har minskat. Dock har det skett en kraftig ökning av ärenden med
tyngre karaktär så antalet nödvändiga placeringar av familjer där det förekommer våld och
ungdomar i missbruk har gjorts.
I de pågående placeringar enheten har, finns tydliga planeringar och beslut. Inför nya
placeringar förs en dialog med enheten för prevention och familjebehandling om
kompletterande insatser för att förenkla en framtida "hemflytt" och i vissa avseenden förkorta
placeringstider.
Enheten för prevention och familjebehandling har förstärkts under hösten då två barn och
ungdomsbehandlare har anställts för att bl.a. minska andelen köpt öppenvård.

Familjeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
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KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Under året har enheten inlett arbetet med att bryta ned resulttaten för indikatorerna gällande
att placerade barn uppnår kunskapsmålen och andelen barn som återaktualiseras inom 12
månader.Då den senare indikatorn under året har givit resultat som har varit svåra att tolka
kommer enheten att fortsätta arbeta med analys under 2019
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Familjeenhetens verksamheter är jämställda
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Familjeenheten ger alla ett jämställt bemötande.

Familjeenheten
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Tjänsteutlåtande
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Analys

Arbetsgruppen på enheten diskuterar återkommande frågan kring kön och jämställdhet
kopplat till normer. Diskussionerna sker på enhetsmöten/ gruppmöten eller APT och syftar till
att vi alla ska hålla frågor som rör detta område levande och ta med dem i samtal med flickor
och pojkar i samband med uppföljningsmöten eller när behov uppstår. Vid placering av
flickor och pojkar talar vi även med vårdgivaren om vikten att som utförare arbeta med
normer kring jämställdhet. Vid analys av de som återaktualiserats inom 12 månader kommer
skillnader mellan könen analyseras.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

82

Sjukfrånvaro

5,6 %

Utfall
m än/
pojkar

5,4 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

5,4 %

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

86

82

81

2018

3,3 %

4%

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Analys
Under året har arbetet med att följa upp sjukfrånvaron med medarbetare fortlöpt enligt de rutiner som finns.

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

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

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

89

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

79

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Period

2018

Avvikelse

Familjeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Analys
amiljeenheten

Enhetsmål:
Familjeenheten präglas av ett gott ledarskap
Uppfylls helt
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.
Analys

Ledningsstrukturen på enheten har förändrats så att enhetschefen delar sin tjänst mellan
Enheten för ensamkommande och Familjeenheten. Två biträdande enhetschefer som ska dela
på uppgiften att leda och fördela det dagliga arbetet och att ge stöd till medarbetarna har
rekryterats. Detta kommer att leda till ett mer tillgängligt chefsstöd till medarbetarna på
enheten. Under hösten utredargruppernas biträdande enhetschefen gått på föräldraledighet och
under det glapp som uppstod i väntan på att vikarierande biträdande enhetschef skulle tillträda
har medarbetarnas tillgång till chefsstöd varit sämre.
Ledningsgruppen för ensamkommandeenheten och familjeenheten har under en planeringsdag
förtydligat ledningsstrukturen och ansvarsfördelningen och förmedlat detta för medarbetarna
under en arbetsplatsträff. Som en del i processen med arbetet med medarbetarenkäten har
ledningsgruppen för enheterna som en stående punkt på dagordningen för sina möten vad som
ska förmedlas tillbaka till medarbetarna.
Enheten har valt ut områden som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön utifrån
resultat på medarbetarenkäten. Genomgång av resultaten har genomförts och enheten har på
arbetsplatsträffar i maj och juni valt ut fokusområden och upprättat handlingsplaner att arbeta
med under året. Arbetet har pågått under hösten, men frågor rörande att inventera och
uppdatera gemensamma mallar, uppdatera den gemensamma mappen med aktuella rutiner
samt att utveckla samverkan internt är inte slutförda, utan arbetet med detta kommer att
fortsätta även 2019.
I samband med ärendegenomgång där socialsekreterare talar enskilt med biträdande
enhetschef var tredje vecka om ärenden lyfts frågor om arbetssituation. Under året kommer
arbete med en modell för ett situationsanpassat ledarskap att implementeras.
Personalsituationen på enheten har varit ansträngd under våren, men sedan augusti är alla
tjänster tillsatta. Enheten har för närvarande en konsult förordnad året ut.
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Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

60 %

Årsmål

KF:s
årsm ål

66 %

Period

2018

Analys
Den turbulenta situationen på enheten under hösten 2017 då chefer slutade och personalomsättningen var stor kan ha haft
påverkan på resultatet.
Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

8,7

7,8

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Berörda enheter fortsätter implementera handlingsplanen för
socialsekreterare och biståndshandläggare

2018-01-01

2018-12-31

2018

Avvikelse

Enhetens chefer har för att främja hälsa uppmuntrat medarbetarna till fysisk aktivitet, bla
genom medverkan i löpartävling och i stadsdelens stegräkningstävling. Medarbetarna har
påmint och uppmuntrat varandra till att ta gemensamma, återkommande lunchpromenader.
Enheten har med stort engagemang deltagit i den utställning om goda exempel som anordnats
på förvaltningen som en del av handlingsplanen för socialsekreterares och biståndsbedömares
arbetssituation.
Enhetsmål:
Familjeenheten har en hållbar arbetsmiljö som präglas av jämlikhet.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Arbetsgruppen är fulltalig, introduktion av nya medarbetare fungerar och delaktigheten är
hög. Alla medarbetare känner att de bidrar med sin kompetens. Enheten är fri från
diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. Trivseln är god på enheten
Familjeenheten
stockholm.se
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Analys

Ärendemängden hos medarbetarna på enheten kontrolleras veckovis och arbetet fördelas
därefter så jämt som möjligt. Medarbetarnas upplevda arbetsbelastning mäts var tredje vecka i
samband med ärendegenomgång, då mäts även mående samt upplevd social arbetssituation/
trivsel. Det finns rutiner för hur negativa resultat av mätningarna åtgärdas, åtgärderna sker i
samarbete med medarbetarna, biträdande enhetschefer och enhetschef.
Konsultförordnanden har förlängts över sommaren och personal från
ensamkommandeenheten har lånats in för att kompensera för vakanta tjänster och en ökad
inströmning av ärenden i början av sommaren.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Medarbetare uppmuntras till att ta lunchpromenader

2018-01-25

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Familjeenheten är fri från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Medarbetarnas kunskap om mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder ökar under året.
De flickor och pojkar, och föräldrar som är aktuella på enheten och enhetens medarbetare

Familjeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Tjänsteutlåtande
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upplever att verksamheten är fri från diskriminering och att flickorna och pojkarnas rättigheter
tillvaratas på bästa möjliga sätt
Analys

Enheten diskuterar återkommande diskrimineringsgrunder och hur man ska förhålla sig till
dessa på arbetsplatsträffar. Alla bedömningar sker individuellt utifrån lagstiftning och
upprättade rutiner. Enheten har arbetat med att implementera det material som staden tagit
fram och presenterat på barnrättskonferensen i mars 2018 under planeringsdagar under
hösten.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Andel barn och unga som
kommer till tals i
utredningar

Periodens
utfall

80 %

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

2018

Analys
Kollegial granskning har genomförts och de barn och ungdomar som utretts har i stor utsträckning kommit till tals. av 8 antal
ärenden gjordes bedömningen att 10 var delaktiga

Enhetsmål:
Flickor och pojkars intressen och behov tas till vara och deras inflytande stärks
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Flickor och pojkar upplever delaktighet i kontakten med familjeenheten. Flickor och pojkar
får information om utredning och beslutsunderlag samt motiveras till att delta vid
uppföljningar av insatser.

Familjeenheten
stockholm.se
08-508 08 588
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Analys

Under 2017 ansökte enheten om och kom med i Innovationsguiden, ett stadsövergripande
projekt för att öka barns delaktighet med frågeställningen hur vi kan ge barn och ungdomar en
bra upplevelse av Kungsholmens familjeenhet. För att få reda på det utgick vi från områdena
bemötande, upplevelse och förväntningar, arbetssättet vi använde oss av var tjänstedesign. De
lösningsidéer som man har kommit fram till är:
 En guide till föräldrar om hur de kan tala med sina barn om socialtjänsten
 Digitalt visitkort med bild
 En kortfilm – ”Välkommen till socialtjänsten”
Arbetet var planerat att slutföras under hösten 2018 men kommer att genomföras under 2019.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

Alla beställarenheter skapar rutiner kring utredningsmetoden
Freda-kortfrågor

2018-01-01

2018-12-31

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Barn som upplevt våld upplever trygghet och våldsfrihet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Familjeenheten
stockholm.se
08-508 08 588
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Analys

Mer än hälften av medarbetarna har tidigare gått en webbaserad utbildning gällande våld i
nära relation. Denna utbildning kommer att ingå i enhetens introduktionsplan för nyanställda
socialsekreterare. Mottagningsenheten har gått grundutbildning i FREDA och använder
metoden i skyddsbedömningar under förhandsbedömningar. Arbetet med att implementera
Freda kortfrågor har pågått under året. Medarbetare från alla funktionsgrupper på enheten
ingår i förvaltningens lokala samverkansgrupp för våld i nära relationer och medarbetare
deltar i nätverk på Barnahus, i syfte att ge flickor och pojkar som utsatts för våld ett bättre
stöd efter att ha deltagit i förhör. Två medarbetare läser en kurs på Karolinska institutet om
"våld i nära relation".
Under hösten har arbetet med att implementera arbetet med Freda kortfrågor prioriterats och
implementeringen har varit framgångsrik.

Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Kvalitetsarbete
Under det gångna året har 5 klagomålsärenden hanterats på enheten. Åtgärder som vidtagits
har varit, att man bl.a. sett över rutiner för journalföring. Vidare har biträdande enhetschefer,
enhetschef och även avdelningschef träffat brukare som inte varit nöjda med kvalitet i
handläggning eller bemötande.

Övrigt

Familjeenheten
stockholm.se
08-508 08 588

Vuxenenheten

Handläggare
Lena Helmersson Agge
Telefon:
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Sammanfattande analys
Vuxenenheten ansvarar för handläggning och utförande av sociala stödinsatser för personer
med; missbruk, psykiska funktionsnedsättningar samt för personer utsatta för våld i nära
relation, råd och stöd för anhöriga, administration av förvaltningens försöks- och
träningslägenheter och för nämndens vräkningsförebyggande arbete. Enheten har också sedan
ett år tillbaka ansvar för att utreda ansökningar för stöd och behandling av spelmissbruk.
Arbetet inom enheten är kunskapsbaserat. ASI- intervjuer har genomförts med klienter som
aktualiseras med anledning av beroendeproblematik. ASI-uppföljningar har gjorts sex
månader efter avslutade insatser. Alla medarbetare har arbetat med metoden motiverande
samtal (MI). Case-managern har arbetat individuellt och i grupp med MI (motiverande
samtal) och ÅP (återfallsprevention). En stor del av insatserna har skett i egen regi av
enhetens utförare och socialsekreterare. Inom socialpsykiatrin har arbetet med DUR och DUR
uppföljningar fortskridit. Alla socialsekreterare har fått utbildning i FREDA kortfrågor och
arbetet med barnrättsperspektivet har varit i Fokus
Vuxenenheten har samverkat med andra enheter kring gemensamma frågor och
klienter/patienter med beroendeproblematik . Vid den senaste uppföljningen hade 80 % av
klienterna med beroendeproblematik en s.k. sammanhållen vårdkedja, vilket innebär att de
förutom kontakt med socialsekreterare även hade insatser från exempelvis
beroendemottagning, psykiatri, kriminalvård, försörjningsstöd, egna eller externa
behandlingsinsatser. Enheten har under året gjort en kollegiegranskning för att undersöka hur
barnrättsperspektivet beaktats i 21 av 25 ärenden där det finns barn hade barnrättsperspektivet
beaktats. Granskningen innefattade även handläggningen i stort och enheten kommer att
fortsätta att arbetat med resultatet.
I den årliga Brukarundersökningen inom socialpsykiatrin redovisades ett något sämre resultat
vad gäller möjligheten att välja insats samt nöjdhet med utredningen. Enheten planerar därför
att förbättra informationen till brukarna vid utredningstillfället.
Under våren gjorde Stockholms stads funktionshinderinspektörerna 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.
Enhetens bosamordnare och behandlingsassistent har 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.
Enheten påbörjade arbetet med kompetensförsörjningsplanen inför arbetet med
verksamhetsplanen i december månad 2017 I oktober 2018 var planen klar.
Utvecklingsområden har varit spelmissbruk samt kompetenshöjning vad gäller arbetet med de
ensamkommande ungdomar som behöver fortsatt stöd från Vuxenenheten. Enheten har inte
haft någon stor personalomsättning under året, en socialsekreterare och en Case manager har
sagt upp sig.
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
stockholm.se
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Den web- baserade utbildningen om våld i nära relationer har lagts till i introduktionen för
nyanställda. En rutin för FREDA kortfrågor har arbetats fram gemensamt. Enhetens två
"specialister" i relationsvåld har deltagit i den FREDA utbildning som genomfördes under
hösten.
Bedömningen är att enheten kommer att uppfylla de flesta målen för verksamheten under året
förutom vad gäller ekonomin Enheten prognostiserar ett underskott se nedan.
Ekonomi
Enheten prognostiserar ett underskott på 544 tkr Underskottet finns inom området missbruk
och beror främst på en LVM placering på SIS -institution som vi lagt en prognos för hela året
á 750.000 kr. Enheten har också fått större kostnader för boenden samt obetalda hyror och
egenavgifter.
De åtgärder som görs för att uppnå en budget i balans är att erbjuda fler personer som bor i
stödboenden tränings- och försökslägenheter.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Andel enskilda som klarar
mer på egen hand inom
socialpsykiatrin

Periodens
utfall

21,95

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

22,39
%

21,43
%

67,97

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

50 %

25 %

2018

Analys
Enheten har försämrat sitt resultat sedan förra året. Indikatorn är relativt ny och vi satte ett högt mål för 2018. Resultatet
bygger på den statistik som handläggarna lägger in i DUR. En analys av att resultatet blivit sämre kan vara att nya
handläggarna har frågat brukarna på annat sätt en tidigare. Många brukare har fått skatta själva om de klarar mer på egen
hand och det finns en risk att de inte vågar säga att det klarar mer då de är rädda för att få mindre insatser på grund av det.
Enheten kommer att jobba med resultatet för att se om det finns skillnader i bedömningar och arbetssättet när statistikdelen
fylls i. Handläggarna har ingen uppfattning att brukarna skulle klara mindre på egen hand än tidigare.
Andel insats/insatser
avslutade enligt plan inom
vuxna missbruk

46,4 %

50 %

40 %

66,7
%

50 %

37 %

VB
2018

Analys
Enheten har försämrat sitt resultat sedan föregående år. Resultatet är bra om vi jämför oss med staden men sämre utifrån
vårt eget målvärde.
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

Resultatet visar att män i större utsträckning än kvinnor avslutar sina insatser enligt plan 50 % respektive 40%
Underlaget är litet och antal kvinnor som avslutats under året var endast 10 ärenden. I början av året visade resultatet att
kvinnor i större utsträckning avslutade sina insatser enligt plan.
Enheten fortsätter att arbeta för att män och kvinnor skall tillgodogöra sig insatser på bästa sätt. Arbetet med sammanhållna
vårdkedjor och hållbara boenden är viktigt för att insatserna skall kunna avslutas enligt plan.
Andel personer med
insatser inom
socialpsykiatrin som är
nöjda med hur
utredningen av deras
behov av stöd
genomfördes

73 %

76 %

70 %

72 %

80 %

80 %

2018

Analys
Enheten skall arbeta för att fler svarar på enkäten för ett större underlag till nästa brukarundersökning. Det har framkommit i
brukarundersökningen och i den fokusgrupp som gjordes för ett år sedan att brukare inte känner till tillräckligt om valfriheten
och vilka insatser de kan ansöka om. För att förbättra resultatet skall enheten utforma en broschyr till brukarna.
Andelen
försökslägenheter som
övergått till eget kontrakt
relaterat till totala antalet
försökslägenheter i
nämnden

44 %

66 %

0%

26 %

26 %

2018

Analys
Av de nio försökslägenheter som vi haft under året har fyra tagit över sitt kontrakt. Sex män och tre kvinnor har
försökslägenheter. Av de fyra som tagit över kontraktet är samtliga män.
När vi gör en analys så kommer vi fram till att männen som tagit över kontrakt också bott en längre tidsperiod i
träningslägenhet och försökslägenhet vilket förklarar varför just männen tagit över kontrakt i år. Det kan också bero på att det
är olika målgrupper och problematik Personer med missbruksproblematik har i allmänhet en längre tid i träningsboende
innan de går över till försökslägenhet. Vi har inte kunnat se att männen generellt sett tar över sitt kontrakt snabbare än
kvinnorna.
Stadsdelen har 32 träningslägenheter samt 5 lägenheter som är blockförhyrda på stiftelsen hotellhem. 22 män och 9 kvinnor
bor i träningslägenheter. Av dessa lägenheter så har 4 träningslägenheter gått över till försökslägenheter ( tre män och en
kvinna)

Antal hemlösa

33 st

27 st

6 st

61 st

70 st

tas fram
av
nämnd
en

2018

Analys
Vuxenenheten har kartlagt att 33 klienter är hemlösa 6 kvinnor och 27 män. De flesta bor i träningslägenhet (10) eller har
långa placeringar på HVB-hem(19) De personer som bor i träningslägenhet har en möjlighet att gå vidare till försökslägenhet
och så småningom ta över kontakt på lägenheten. De personer som bor på Hem för vård och boenden, inom socialpsykiatri
står i kö för gruppboende eller stödboende eller kan gå vidare till tränings -och försökslägenheter. Enheten har endast ett fåtal
(4) som bor på Härbärge och enheten arbetar för att minska tillfälliga boendealternativ.

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

stockholm.se
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Förväntat resultat

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

Andel personer som
genomgår eller har
genomgått en
sammanhållen vårdkedja

Periodens
utfall

80 %

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

81 %

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

80 %

2018

Analys
Enheten har som målsättning att personer som har kontakt med Vuxenenheten skall ha en sammanhållen vårdkedja. I
senaste mätningen framkommer att 80 procent har en sammanhållen vårdkedja. En sammanhållen vårdkedja innebär
förutom kontakt med socialsekreterare också ytterligare insatser från exempelvis beroendemottagningen, psykiatrin,
kriminalvården, försörjningsstöd samt egna eller externa behandlingsinsatser.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har en arbetsgrupp med två handläggare, en från socialpsykiatri och en från missbruk samt en behandlingsassistent
som tillsammans ska vara särskilt kunniga i anhörigstöd. De har haft regelbundna träffar med stadsdelens anhörigkonsult
och de har uppdatera enhetens medarbetare med aktuell information och tips på insatser. Handläggaren från socialpsykiatrin
har under året genomgått en vidareutbildning i anhörigstöd. Arbetsgruppen har arbetat fram en checklista för hur enheten
skall arbeta med anhörigstöd
Kartlägga intresse av sysselsättning för personer med psykisk- och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

2018-01-01

2018-12-31

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

Att våra klienter har bättre förutsättningar att själva hantera sina livssituationer och når en
högre grad av självständighet.
Analys

Under våren 2018 gjorde Stockholms stads funktionshinderinspektör 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.
Arbetet har fortsatt med att förtydliga och förstärka barnrättsperspektivet för barn och unga
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som har föräldrar som har kontakt med socialtjänsten. Enheten har arbetat med frågan på
planeringsdag i juni och en sammanställning av enhetens arbete med barnrättsperspektivet har
gjorts.
Under hösten har en kollegiegranskning gjorts för att undersöka om barnrättsperspektivet
beaktats i utredningar. 25 ärenden granskades, 5 ärenden från socialpsykiatri, 1 våldsärende
och 19 missbruksärenden. I 21 av 25 ärenden beaktades barnrättsperspektivet.
Enhetens arbetsgrupp för anhörigstöd har tagit fram en checklista för arbetet med anhörigstöd.
Gruppen har regelbunden kontakt med stadsdelens anhörigkonsult och de har en stadig punkt
på Enhetens APT.
Enheten genomförde för ett år sedan en s.k. fokusgrupp för socialpsykiatrins klienter för att ta
tillvara på klienternas synpunkter och använda dessa i utvecklingsarbetet. Vad som framkom i
Fokusgruppen var bl.a. att klienterna var osäkra på vilka insatser som det går att ansöka om.
En diskussion har förts angående på vilket sätt vi kan förbättra .informationen till klienterna i
samband med utredning. I den årliga Brukarundersökningen har resultatet försämrats när det
gäller om klienten har fått information om valfrihet samt är nöjd med utredningen.
Flertalet har beviljats insatser i form av Case manager, boendestöd och behandlingsassistent i
syfte att ge dessa personer möjlighet till ett mer hållbart boende. Förvaltningen har nått målet
med antal försökslägenheter där personer fått ta över kontraktet
Ett samarbete har påbörjats under året med Enheten för ensamkommande barn EKB. En
rutin har utarbetats för samverkan samt överföring av de ensamkommande som fyller 20 år
och behöver mer stöd från socialtjänsten pga. psykiska besvär eller beroendeproblematik.
Enhetsmål:
Den vuxne är motiverad till förändring avseende missbruk
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Den vuxne har minskat sitt missbruk
Analys

En sammanställning har gjorts i slutet av året där statistik
(Addiction severity index) för att se hur många som gjort
de 25 intervjuer som gjorts kan man utläsa hur det ser ut
alkohol och narkotika För att konstatera att en förändring
skattningsskalan.

har tagits ut från ASI- NET
förändringar avseende missbruk. Av
med minskat missbruk vad gäller
skett skall det vara två steg i

Alkohol: 48% har en förbättring med två steg eller fler = minskat missbruk. 24% har en
oförändrad skattning, 12% har en försämrad skattning med ett steg. Bortfall 16%.
Narkotika: 36% har en förbättring med två steg eller fler minskat missbruk. 40% har en
oförändrad skattning, 4% har en försämrad skattning med ett steg. Bortfall 16%.
Enheten har erbjudit förändringsgrupp till de klienter som vill arbeta med sin motivation till
att göra en förändring avseende missbruk.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 8 (21)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Uppfylls helt
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Analys

En medarbetare, biträdande enhetschef och enhetschef har under tertialen genomgått en
fördjupad utbildning i Krishantering tillsammans med övriga stadsdelar i innerstaden. Den 25
augusti hade Enhetschefen beredskap utifrån att många olika händelser var på gång i staden.
Det var allt ifrån familjeaktiviteter idrottsevenemang artistuppträdanden till såväl
tillståndsgivna som icke tillståndsgivna demonstrationer. Staden inklusive
stadsdelsförvaltningen hade höjd beredskap för om något allvarligt skulle inträffa. Enheten
har en egen Krispärm med rutin och kontaktuppgifter till alla medarbetare.
KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Uppfylls helt
stockholm.se
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Nämndmål:
2.1.1 Energianvändningen inom nämndens verksamheter är hållbar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Enheten använder sig i mångt och mycket av digitala dagordningar och Outlook för att
minska antalet utskrifter. Det har inte funnits något system för att följa upp antalet
pappersutskrifter.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Resultat följs upp och bidrar till verksamhetens utveckling
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

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

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 10 (21)

Analys

Enheten arbetar med uppföljningar i DUR och ASI, i sammanställningen går det att utläsa om
insatserna ger de resultat som efterfrågas i form av ökad självständighet, ökad nykterhet och
drogfrihet, sammanhängande vårdkedjor samt ärenden som är avslutade enligt plan
När det gäller ärenden med sammanhållna vårdkedjor hår enheten målet.
I den årliga brukarundersökningen avseende socialpsykiatri redovisas sämre resultat i några
områden vilket kommer leda bland annat till förbättringar vad gäller information till brukaren
om valfriheten vid val av utförare.
Enhetsmål:
Vuxenenhetens verksamhet är kostnadseffektiv och utvecklas inom given budgetram
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Budget i balans
Analys

Enheten prognostiserar Totalt -554 tkr främst pga. att vi haft en 8 månader lång placeringen
på SIS institution för LVM-vård (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Enheten har
också haft ökade kostnader för obetalda hyror och egenavgifter för försöks och
träningslägenheter och andra boenden.
För att få en budget i balans skall enheten erbjuda fler som bor på externa stödboenden
boende i tränings- och försökslägenheter samt öka insatserna på hemmaplan för de med tungt
missbruk.
KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Uppfylls helt
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Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

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

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Personer som ansöker om insatser hos Vuxenenheten bedöms och behandlas
likvärdigt
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Personer som ansöker om insatser hos Vuxenenheten bedöms och behandlas likvärdigt och att
inga könsrelaterade skillnader i biståndsbedömningen eller andra omotiverade skillnader vad
gäller beviljade insatser, förekommer.
Analys

Då vi vid flera tillfällen konstaterat att insatser lyckats bättre för de personer som har ett
hållbart boende arbetar vi för att öka möjligheterna till detta dels genom att bevilja tränings
och försökslägenheter i kombination med öppenvård och dels bistånd genom
socialförvaltningens insats "Bostad först". Bostad först är en boendemodell som ger
människor i hemlöshet med psykosocial problematik och någon form av stödbehov en
möjlighet till permanent boende i egen lägenhet Utgångspunkten är att man först får ett tryggt
boende sedan får personen det stöd som behövs för att boendet skall fungera.
Under året har fyra män tagit över kontraktet på sina försökslägenheter och en kvinna och tre
män har gått från träningslägenhet till försökslägenhet. Anledningen till att männen i större
utsträckning tagit över kontrakt på sina lägenheter handlar om att de bott en längre tid i
försökslägenhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Uppfylls helt
stockholm.se
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Indikator

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

82

Sjukfrånvaro

2,6 %

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

78

81

81

2018

5,3 %

4,6 %

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

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

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

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

88

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

79

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Period

2018

Avvikelse

Analys
Enheten har tagit fram en kompetensutvecklingsplan Enheten har inte någon stor personalomsättning. Målgrupper förändras
och enheten behöver kompetensutveckling utifrån nya uppdrag. För att skapa en attraktiv arbetsplats som kan
rekommenderas till andra behövs handledning och inspirerande föreläsningar,

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

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

Enheten har höjt sitt AMI från 78 till 82 samt har ett högt Ledarskapsindex 88 vilket har varit
ett mål. Under året har enheten haft metoddagar för att implementera nya arbetssätt vad gäller
barnrättsperspektivet. Under våren har enhetens Case manager deltagit i stadens Case
management utbildning. CM metoden har diskuteras och nya arbetssätt håller på att
implementeras.
Medarbetarna har träffats kontinuerligt för att träna sig i motiverande samtal.
På planeringsdagen i maj arbetade enheten med resultatet av medarbetarenkäten och där
beslutades att;
1 Styra mot gemensamma mål "Ett ämne taget"
Enheten skall metodiskt arbeta med ett ämne i taget.
Det ämne som präglat året har varit barnrättsperspektivet. En kollegiegranskning har gjorts
och metodfrågor har diskuterats.
2 Delaktighet och inflytande "Handledning"
Enheten har efter upphandling påbörjat handledning för att bl.a. få möjlighet att diskutera
frågor som " jag känner att jag kan göra ett gott arbete"
Enheten har sammanställt en kompetensförsörjningsplan.
3 Öppet arbetsklimat
Ökad delaktighet på APT
Arbetsplatsträffarna skall utformas så att medarbetarna ges större utrymme för frågor och
diskussion. Sättet att uttrycka synpunkter skall fångas in på olika sätt. Vi har använt oss av
olika metoder för att öka delaktigheten på APT.
4 Samarbete med andra
Samverkansmöten
Enheten har gjort en plan för samverkan med Familjeenheten. En arbetsgrupp har bildats
kring arbetet med barn i osäkra boendeförhållanden där chefer från försörjningsstöd,
Familjeenhet och Vuxenenhet ingått. Samverkansfrågor med externa samverkanspartner
kommer fortgår även 2019.
Under året har förbättringar gjorts i kontorslandskapet. Möbler och växter har levererats till
landskapet. Området angående förbättringar i kontorslandskapet är avslutat
Enhetens bemötandeenkät har genomförts i december. Under två veckor genomfördes
undersökningen så att de personer som hade kontakt med Vuxenenheten under den perioden
med undantag för socialpsykiatrin fick frågan om de ville svara på några bemötandefrågor.
Av de 92 pågående ärendena hade 21 personer svarat på enkäten.
90% svarar att de alltid eller oftast kommer i kontakt med personal på Vuxenenheten
90 % tycker att deras handläggare alltid eller oftast lyssnat på vad de vill under en kontakt.
90% har känt sig delaktiga i valet av hjälp
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100 % har känt sig respektfullt bemötta
86% Känner till att de har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål
Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

50 %

Årsmål

KF:s
årsm ål

66 %

Period

2018

Analys
Enheten har arbetat med frågan på planeringsdagar. Det har framkommit att många tycker att arbetsmiljön påverkar
resultatet på frågan. De förbättringsåtgärder som gjorts i landskapet har förbättrat synen på frågan om man kan
rekommendera sin arbetsplats. Under året har möbler och växter köpts in som ökat trivseln. Vidare har arbetsgruppen
resonerat om socionomyrket i sig som kan vara både svårt och tungt ibland. En åtgärd för att kunna känna "att jag gör ett bra
jobb " är regelbunden handledning som kommit igång under året. Dessa moment påverkar synen på om man kan
rekommendera sin arbetsplats till andra.
Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

8,18

7,46

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Berörda enheter fortsätter implementera handlingsplanen för
socialsekreterare och biståndshandläggare

2018-01-01

2018-12-31

2018

Avvikelse

Analys
Medarbeta

Enhetsmål:
Medskapande präglar Vuxenenhetens arbetsklimat
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att Vuxenenheten är en arbetsplats som präglas av medskapande.
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Analys

Kompetensförsörjningsbehov
Under 2018 har en socialsekreterare sagt upp sig, samt en Case manager. Detta motsvarar en
personalomsättning på 6,5 %
Vid utlysning av tjänst har enheten haft 64 sökande, de allra flesta sökande har uppfyllt
kompetenskraven.
Kompetensanalys
Analys av framtiden för kompetens bygger på verksamhetsplanen och de nya politiska
uppdrag som Vuxenenheten skall handha.
Under de senaste åren har arbetet med och antalet ärenden med våld i nära relationer ökat.
Sedan 2017 har Vuxenenheten ett ansvar för stöd och behandling vad gäller spelmissbruk och
Vuxenenheten har tagit emot ärenden från EKB vilket är en ny målgrupp där vi behöver utöka
kompetensen
Vi uppfattar att alkoholkonsumtionen ökat hos äldre och vi har fler personer med komplexa
vårdbehov.
Arbetet med Barnkonsekvensanalyser håller på att implementeras i hela staden och
Vuxenenheten har det som utvecklingsområde 2018/2019. Vi tar upp frågan på
ärendedragningar, temadagar och planeringsdagar. Chef och 2 handläggare ska gå stadens
utbildning i barnkonsekvensanalys.
Vuxenenheten har ett vräkningsförebyggande arbete Det har även funnits behov av mer stöd
till föräldrar, vilket har lett till att Bosamordnaren och en behandlingsassistent fått ett uppdrag
att arbete med barn i osäkra boendeförhållanden.
Kompetens som behövs för att på kort- och lång sikt svara upp mot framtida socialarbete:















Löpande utbildning i ASI, DUR och FREDA
BAS-utbildning i missbruk, psykiatri Neuropsykiatri
BAS-utbildning missbruk och psykiatri
Relationsvåld
Hedersvåld
Spelmissbruk
MI ( motiverande samtal)
MI coach leda och implementera arbetssättet på enheten
Kulturkompetens ( övertagande av ärenden från EKB)
Löpande fortbildning kring att ha ett normkritiskt förhållningssätt
LVM utbildning
Våldsbejakande extremism
Kompetens kring anhörigstöd
CM utbildning

Kompetensplanering
Utveckla: Utifrån de identifierade behov som Vuxenenheten har för framtiden görs en
strategisk analys. Inför verksamhetsplanen ska enheten ha kommit fram till vilka satsningar
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som ska göras för året. varje enskild medarbetare skall ha en individuell
Under 2018/ 2019 kommer enheten ha särskilda temadagar vilket innebär att gruppen träffas
ett par gånger/ termin. Här kommer olika teman att avhandlas, varav av ett tema kommer att
vara kompetensförsörjningsplanen då finns det också möjlighet att sprida den kunskap som de
olika personerna inom enheten besitter.
Kompetensplanens aktiviteter för Vuxenenheten
Lägesanalys i samband med budgeten Identifierade behov i verksamhetsplan
Kartlägga varje personals behov av utbildning Individuell kompetens plan i
medarbetarsamtalet (okt/nov)
Uppföljning av varje individs kompetensplan i samband med uppföljningssamtal med
enhetschef senast juni.
För att behålla personal är det viktigt med en god arbetsmiljö, den följs upp löpande genom
APT, skyddsrond en gång om året, medarbetarenkäter, regelbundna uppföljningssamtal
angående arbetssituationen med enhetschef.
Identifierat behov i detta är att under 2019 titta på hur enheten kan attrahera personal till
enheten. Arbetet med att få personal att kunna ”rekommendera sin arbetsplats”.
En viktig fråga för medarbetarna har varit handledning vilket har upphandlats och påbörjats
under hösten 2018. Saknaden av handledningsavtal har försvårat och försenat processen
Att få löpande fördjupning i ämnen som rör arbetet samt även inspirationsföreläsningar har
framkommit som en viktig del när det gäller frågan om att vara en attraktiv arbetsplats.
Arbetsmiljön har lyfts av många medarbetare som en viktig del i frågan om att kunna
rekommendera sin arbetsplats, Under hösten har det sista i planen för att förbättra landskapet
kommit på plats.
För att öka delaktigheten på APT har olika sätt prövats vad gäller dagordning och lämnande
av punkter till dagordningen,
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

"Walk and talk"

2018-01-23

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Vuxenenhetens verksamhet är fri från diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Öka kunskapen om diskrimineringsgrunderna
Analys

Enheten har gått igenom diskrimineringsgrunderna på APT samt riktlinjerna för
diskriminering och kränkande särbehandling.
Två medarbetare har i november deltagit i Mänskliga rättighetsdagarna på Stockholmsmässan.
Mänskliga rättighetsdagarna är ett evenemang som lyfter frågor om mänskliga rättigheter
lokalt nationellt och globalt. Årets tema var " Rätten till ett liv fritt från våld".
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Arbetet har fortsatt med att förtydliga och förstärka barnrättsperspektivet för barn och unga
som har föräldrar som har kontakt med socialtjänsten. Enheten har arbetat med frågan på
planeringsdagar samt på metoddagar. Vuxenenheten använder följdfrågor i DUR och ASI
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angående föräldraskap. Om det framkommer att det finns barn med i bilden så tar vi upp det
på ärendedragning. Vi beaktar barnperspektivet i utredningar och arbetar med att utveckla
arbetssätt vad gäller barnkonsekvensanalyser. Alla barn till missbrukande föräldrar skall
erbjudas stödgrupper( Ersta Vändpunkten) Vuxenenheten anmäler alltid till Familjeenhet,
eller till annan stadsdel om barnen är skrivna där, då det finns barn till missbrukande
föräldrar. Vuxenenheten socialpsykiatri anmäler till Familjeenheten då det finns oro för barn.
När föräldrar blir omhändertagna enligt LOB (Lagen om omhändertagande av berusade
personer) sker samtalen tillsammans med socialsekreterare på familjeenheten. Vuxenenheten
kan erbjuda barnsamtal till barn vars föräldrar har missbruksproblem och psykisk ohälsa.
Vuxenenheten kan erbjuda insatser till barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden (
behandlingsassistent och bosamordnare.) I augusti träffades cheferna från Vuxenenheten
försörjningsstöd och Familjeenheten. för ett första samverkansmöte kring barn i osäkra
boendeförhållanden.
I oktober gjordes en kollegiegranskning av 25 ärenden där det finns barn i vuxenärenden. I 21
ärenden har barnperspektivet beaktats i utredningen
I nästan alla ärenden framkommer att barn finns. I DUR utredningarna framkommer det
tydligt på vilket sätt barnet påverkat bedömningen av ärendet, flera goda exempel på hur
barnrättsperspektivet beaktats togs fram för att sprida kunskap inom enheten

Indikator

Andel utredningar
gällande vuxna som
uppmärksammar
barnperspektivet

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

100 %

Årsmål

KF:s
årsm ål

100 %

Period

2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Periodens
utfall

39 st

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017
44 st

Progno
s helår

Årsmål

40 st

KF:s
årsm ål

tas fram
av
nämnd
en

Period

2018

Analys
Enheten har haft kontakt med 38 kvinnor och 1 man som varit våldsutsatt.
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Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Uppfylls helt
Förväntat resultat

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

Startdatum

Slutdatum

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

2018-01-01

2018-12-31

Alla beställarenheter skapar rutiner kring utredningsmetoden
Freda-kortfrågor

2018-01-01

2018-12-31

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

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Personer som söker stöd hos Vuxenenheten lever ett liv utan hot och våld i nära
relation
Uppfylls helt
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.
Analys

Enheten har haft kontakt med 29 personer som varit utsatt för hot och våld i nära relationer.
Alla handläggare har utbildats i FREDA kortfrågor och en rutin har skapats för detta.
Under året har enheten deltagit i flera kompetenshöjande insatser vad gäller relationsvåld.
Den web- baserade utbildningen om våld i nära relationer har lagts till i introduktionen för
nyanställda. En rutin för FREDA kortfrågor har arbetats fram av enheten och presenterats på
den stadsdelsgemensamma utbildningen i FREDA kortfrågor Enhetens har gjort en
förändring så att tre socialsekreterare skall ha specialistkompetens i stället för två när det
gäller relationsvåld, Denna förändring görs på grund att relationsvåldsärenden ökat de senaste
åren och för att bredda kompetensen på enheten och därmed minska sårbarheten i
verksamheten.
Under sommaren har Relationsvåldscentrum innerstan startat. Biträdande enhetschef har
deltagit i arbetsgruppen inför start. Rutiner och arbetssätt håller på att implementerad vad
gäller remittering till RVCI. Enheten har också en socialsekreterare som tar emot
våldsutövare.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Uppfylls helt
Nämndmål:
4.6.2 Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhället
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning har ett fungerande dagligt liv, en hållbar boendesituation,
en meningsfull sysselsättning och deltar i samhällslivet i samma utsträckning som andra.
Stödinsatserna som ges är utformade tillsammans med den enskilde och syftar till ökad
självständighet och ökad delaktighet.
Enhetsmål:
Personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd till ett självständigare liv och är
delaktiga i utformandet av de beviljade stödinsatserna.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Att personer med psykisk funktionsnedsättning blir mer självständiga och därigenom mer
delaktiga i samhället.
Som ett led i detta ska personerna hela tiden ges möjlighet att vara delaktiga i utformandet
och genomförandet av det stöd som de beviljats.
Analys

De beviljade insatserna har följts upp kontinuerligt, minst var 6:e månad. Uppföljningen görs
med stöd av DUR. I den årliga stadsövergripande brukarundersökningen inom
socialpsykiatrin mäts graden av nöjdhet med utredningen av deras behov av stöd, hos de
personer som har någon form av biståndsbedömd insats (inom boendestöd, sysselsättning och
gruppboende).
Resultatet är något sämre när det gäller graden av nöjdhet med utredningen. Enheten har
diskuterat och analysera resultatet. Planeringen är att brukarna skall få mer information vid
utredningsförfarandet både vad det gäller val av insats och information om hur en utredning
går till.
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Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Kvalitetsarbete
Övrigt
Under året har fyra klagomål inkommit som hanterats enligt rutinen för klagomålsärenden.
Två har handlat om bemötande ett om tillgänglighet och ett om kvalitén på insats
Enheten har genomfört en egen brukarundersökning med hjälp av en bemötandeenkät,
sammanställningen av detta bifogas
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