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Tertialrapport 1
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner att 1,0 mnkr omfördelas inom budgetram för omsorg om funktionshindrade från vuxna till barn.
3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 3,8 mnkr stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt blankett 1.11.
4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen, ekonomiutskottet
om 0,4 mnkr i startkostnader för förskola i kvarteret Köksfläkten 2.
5. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 1,0 mnkr i stimulansbidrag för omstrukturering av lokaler inom äldreomsorgen enligt blankett 1.12.
6. Stadsdelsnämnden ansöker via stadens anslag för beställarstöd om
150 tkr för planeringsarbete för skolutbyggnad på västra Kungsholmen.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör
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Förvaltningschefens sammanfattande kommentar
Kungsholmens stadsdelsnämnd har som enda stadsdelsnämnd i staden fått
en budget för 2005 som i kronor räknat är lägre än den för 2004. En markant minskning av antalet äldre samt de nya systemen för resursfördelning, med tydligare betoning på socioekonomiska faktorer, har inneburit
lägre tilldelning för stadsdelsnämnden.
Utgångsläget för nämnden är dock relativt gott, med välskötta verksamheter och ekonomisk balans.
Kungsholmens stadsdelsområde genomgår sedan några år och under överskådlig tid en markant demografisk förändring. Antalet äldre minskar och
antalet barn ökar. Unga vuxna flyttar in i de bostäder som lämnas av äldre.
Nybyggnationen befolkas också till stor del av yngre. Stadsdelsnämndens
utmaning är att klara av att samtidigt ”gasa och bromsa”. Förskoleverksamhet fortsätter att byggas ut för att klara målen om barnomsorgsgarantin och minskad gruppstorlek. Samtidigt måste äldreomsorgen anpassas
till det minskade antalet äldre t ex vad beträffar antalet platser med heldygnsomsorg, enligt den plan nämnden har lagt fast.
Stadsdelsnämnden tar i detta ärende i anspråk medel tidigare beviljade av
kommunstyrelsens ekonomiutskott för utbyggnad av förskola. Nämnden
söker också sådant stöd för ett projekt som initierades redan 2002 men tas
i drift först nu (Köksfläkten 2). Nämnden ansöker dessutom om täckning
för kostnader för avveckling av äldreomsorg (tomgångshyror).
Sjukfrånvaron har minskat något under första tertialet jämfört med första
tertialet 2004 och 2003 men är fortfarande hög. Det beror bl.a. på att förvaltningen minskat med 451 månadsanställda (24 %) sedan millennieskiftet p.g.a. att merparten av äldreomsorgen lagts på entreprenad. Tendensen
har varit att huvuddelen av personalen gått över till entreprenörerna medan
de som varit långtidssjukskrivna valt att stanna kvar i förvaltningen. Förvaltningen arbetar aktivt på en rad olika sätt för att minska sjukfrånvaron.
En handlingsplan för ökad hälsa har utarbetats i samverkan med de fackliga organisationerna.
Den gångna vinterns omfattande snöfall har medfört att snö har forslats
bort till en sammanlagd tilläggskostnad om 3,4 mnkr.
Inom Kungsholmens stadsdelsområde pågår en mängd aktiviteter inom
Agenda 21, som till exempel delaktighet i samband med planering av nyproduktion av bostads- och verksamhetsområden.
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Förebyggande konsumentvägledning ges bl.a. i stadsdelens skolor, i öppna
förskolan, bland näringsidkare och via media.
Ett brett spektrum av möjligheter erbjuds för insyn och deltagande i de
demokratiska processerna. Stadsdelsnämnden tillämpar sedan flera år rätten att lämna medborgarförslag. Utvecklingen av web-platsen, som är en
av stadens mest besökta, fortsätter enligt visionen om 24-timmarsmyndigheten.
När budgeten antogs av stadsdelsnämnden var det svårt att beräkna behoven inom anslaget för omsorg om funktionshindrade. Stadsdelsnämnden
föreslås nu besluta om en ombudgetering av ytterligare 1 mnkr från vuxna
till barn inom det totala anslaget för verksamheten.
Den prognos som presteras i detta ärende innebär ett överskridande med
8,2 mnkr (0,8 %) efter fonddispositioner. I varje sammanhang, vid varje
enskilt beslut, måste budgethållning och prioritering finnas i fokus under
resten av året. Härigenom räknar stadsdelsförvaltningen med att kunna eliminera överskridandet.

Övergripande verksamhetsuppföljning
FN:s barnkonvention
Stadens nämnder ska redovisa en plan och en åtgärdslista över vad som
behöver utvecklas, uppmärksammas eller förändras för att intentionerna i
FN:s barnkonvention ska förverkligas.
FN:s barnkonvention består av 54 artiklar. Flera av dessa ingår i de lagstiftningar som styr förvaltningens arbete. Nämnden och förvaltningen har
prioriterat sex artiklar där ett särskilt utvecklingsarbete pågår. Dessa är:
•
•
•
•
•
•

artikel 2 som anger barnets rätt till likvärdiga villkor och skydd
mot diskriminering
artikel 3 som anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet
vid alla åtgärder som rör barn
artikel 5 som lägger fast staternas respekt för föräldrars/vårdnadshavares ansvar
artikel 12 som behandlar barns rätt till inflytande
artikel 31 som behandlar barns rätt till vila, lek och fritid
artikel 42 som behandlar staternas skyldighet att sprida innehållet i
barnkonventionen
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Innehållet i artikel 2 behandlas i den handlingsplan som samtliga förskolor
och skolor har om kränkande särbehandling och mobbning. Samtliga enheter har också ett generellt åtagande: ”Vi ska motverka förtryck och utanförskap och öka allas möjlighet till delaktighet och inflytande”. Till detta
åtagande har alla enheter tagit fram egna arbetssätt. Ett forum för internationella kontakter ungdomar emellan är under uppbyggnad. Stadsdelsområdets ungdomar är involverade i ”VM i samarbete”. Det är ett projekt
som initierats av Globeträdet, där ungdomar från ca 50 länder möter ungdomar från lika många svenska kommuner.
Exempel på hur förvaltningen arbetar med artikel 3 är det nära samarbete
som sker mellan representanter för barn- och ungdomsverksamheterna och
individ- och familjavdelningens familjeenhet, bl.a. i form av ett internt forum som träffas regelbundet. Samtliga enheter i förskolan arbetar fram individuella utvecklingsplaner och på skolnivå använder man sig av åtgärdsprogram.
Stadsdelsnämnden beaktar i alla stadsplaneringsärenden barns möjligheter
till goda utemiljöer och i övrigt goda livsbetingelser.
Inom försörjningsstödsenheten tas barnperspektivet med i alla ärenden där
barn förekommer. Det kan t.ex. gälla extra kostnader för fritidsaktiviteter
och/eller sommarvistelser om det finns särskilda skäl. Det påverkar också
barnen positivt att alla arbetslösa föräldrar deltar i arbetsverksamheterna
som motverkar passivitet och håglöshet och som i många fall ger förhoppningar om en förändring till det bättre.
När det finns barn i familjer som är aktuella inom socialpsykiatrin och
vuxenenheten uppmärksammas detta alltid och familjeenheten kontaktas
vid behov.
Familjeenheten arbetar med s.k. lägenhetsutredningar där barnen på ett naturligt sätt kommer till tals. Även i andra utredningar sker en dialog med
barnen där det är möjligt. Familjevåldsprojektet uppmärksammar barnens
behov i samband med våld i familjer på ett mer aktivt sätt än någonsin tidigare. Barn som har bevittnat våld har inte tidigare anmälts till socialtjänsten men socialsekreterarnas arbete hos polisen har medfört ett annat
synsätt och andra rutiner.
Artikel 5 som tar upp föräldrarnas ansvar stöds bl.a. genom det s.k.
Kometprojektet där föräldrarnas roll stärks genom gruppseminarier. Föräldraföreläsningar om glädjen i att vara förälder och att kunna sätta gränser genomförs under våren 2005. Föreläsningsserien fortsätter under höstterminen 2005.
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Inflytandefrågorna som artikel 12 handlar om ingår i det vardagliga pedagogiska arbetet både i förskolor, skolor och fritidsverksamhet. Det sker i
form av barnintervjuer, elevråd, matråd, ungdomsråd (under uppbyggnad),
referensgrupper med ungdomar vid särskilda frågor, öppet ungdomsforum
(”Kungsholmen live”), utställningen ”Barns tankar om framtiden” där
barn i både förskole- och skolålder deltar m.m.
Artikel 31 handlar om lek, vila och fritid. Leken är central i förskolornas
verksamhet, det är där det sociala samspelet formas och utvecklas. En
parklek arbetar med att fortbilda förskolornas och skolornas personal i
konsten att leka. Även de lärarstudenter som har sin verksamhetsförlagda
utbildning på Kungsholmen har ett lekpass inlagt i introduktionen. Alla
elever i skolår 4-6 erbjuds fritidsverksamhet efter skolans slut i form av
fritidsklubb. Grundskolorna år f-5 arbetar med ”Röris” som innebär att
man med viss regelbundenhet under dagen bryter för rörelseaktiviteter.
Alla skolor för de tidigare åren är också engagerade i den statliga satsningen, ”Handslaget”, som innebär aktiviteter tillsammans med idrottsföreningar i stadsdelen.
I artikel 42 slår man fast staternas skyldighet att sprida innehållet i barnkonventionen. Det görs i enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier där man beskriver på vilket sätt man arbetar med de aktuella artiklarna. Dokumenten tas upp på föräldramöten, på föräldraföreningsmöten, i
skolråd och föräldraråd.
Brukarinflytande
Alla verksamheter arbetar med att stärka brukarinflytandet på olika sätt.
Inflytandet bygger på att brukaren har tillgång till aktuell information. På
samtliga enheter använder man sig av brukarenkäter.
Inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade utgör den
ständiga dialogen med den enskilde eller dennes företrädare den främsta
kanalen för brukarinflytande både vid biståndsansökan och i samband med
olika insatser såsom hemtjänst eller inflyttning på ett äldreboende. Genom
information, stöd och hjälp vid ansökan tillförsäkras den funktionshindrade sina rättigheter. Genom kundvalsmodellen inom hemtjänsten råder den
enskilde över vilken utförare man väljer.
Inom äldreboenden finns boenderåd, husråd och anhörigråd och inom
hemtjänsten och äldreboenden har alla brukare en kontaktperson i personalgruppen. För enheter som arbetar med funktionshindrade sker brukarinflytandet också genom morgonmöten, stormöten och verkstadsklubbarna
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inom den dagliga verksamheten samt på den årliga habiliteringskonferensen. Verksamheterna har också egna tidningar där arbetstagarna kan göra
sig hörda. Inom gruppbostäderna struktureras vardagen och miljön så att
den blir begriplig för den enskilde. Utrymme för egna val och möjlighet
att utföra sina egna angelägenheter är viktiga inslag i denna struktur. Förhållningssätt och arbetssätt diskuteras och ifrågasätts ständigt på personalens veckomöten så att moralism, onödiga restriktioner och fel fokus begränsas. Vid rekrytering av personliga assistenter har brukaren stort inflytande över hela processen. Den enskilde bestämmer vem som ska anställas, hur assistansen ska utformas och vad som ska göras.
Till stadsdelsnämnden finns knutet ett pensionärsråd och ett handikappråd.
Pensionärsrådet är rådgivande organ till stadsdelsnämnden med uppgift att
bereda pensionärerna inom området inflytande och insyn i allmänna frågor
som rör äldres levnadsförhållanden. Ledamöterna kommer från SPF och
PRO. Handikapprådet är rådgivande organ till stadsdelsnämnden med uppgift att bereda handikappade inom området inflytande och insyn i allmänna frågor om handikappades levnadsförhållanden och ledamöterna representerar olika handikappförbund. Råden har 11 sammanträden per år där
de behandlar aktuella frågor och nämndärenden.
Inom förskola och skola finns flera gemensamma fora för information
och brukarinflytande som: föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd
och skolråd. Varje höst arrangeras en utställning ”Barns bilder av framtiden” där barn i både förskole- och skolålder deltar.
Inom förskolan arbetar man därutöver med brukarinflytandet på många
olika sätt, exempel är:
• inskolning
• dokumentation - bilder, dagböcker
• föräldraföreläsningar
• ”drop-in-kaffe”
• fixarkvällar - praktiskt inflytande på inne- och utemiljön
• barnintervjuer
• samt vardagskontakten som ofta utgör grunden för brukarinflytandet
Inom skolan kan det se ut på följande sätt:
• klassråd
• elevråd
• matråd
• omdömesdatabas
• veckobrev
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•
•
•

tydliggöra läroplanen för ökat deltagande i planeringen av skolarbetet
föräldraföreningsmöten med skolledning
information via Internet

Fritidsverksamhet. En till två gånger per år arrangeras ett öppet ungdomsforum ”Kungsholmen live” där möjlighet till dialog finns och flera
konstruktiva förslag tas emot. Fritidsgård och fältassistenter arbetar också
för att ett ungdomsråd ska komma igång, man arbetar med ungdomar i referensgrupper när det gäller särskilda frågor, kontakt med föräldravandrare, en interaktiv hemsida avsedd för ungdomar på Kungsholmen är under
konstruktion. I de båda parklekarna är den vardagliga kommunikationen
viktig. Man har också gästböcker där förslag tas emot. En parklek har en
egen hemsida där förslag och synpunkter tas emot.
De verksamheter som arbetar med barn som har funktionshinder arbetar
ofta individuellt med brukarinflytandet. Ungdomarna på korttidshemmet
är alltid med och planerar sin vistelse utifrån den egna förmågan. På habiliteringsenheten Ballongen pågår ett projekt för ökat föräldrainflytande
och delaktighet. På Stadshagens habiliteringsenhet arbetar man med individuella målplaner som revideras kontinuerligt och delges berörda.
För att stärka brukarinflytandet inom individ- och familjeomsorg genomför varje enhet minst en brukarenkät per år och utifrån svaren diskuteras
möjligheter till förbättringar. Inkomna klagomål och synpunkter behandlas
enligt stadsdelsförvaltningens riktlinjer kontinuerligt.
Vid de s.k. lägenhetsutredningarna som görs vid sektionen för familj, barn
och ungdom är föräldrar och barn mycket delaktiga i utredningarna.
Socialpsykiatriska enheten arbetar särskilt med brukarinflytandet på följande sätt: Husmöten regelbundet i alla boenden och på Träfflokalen. Arbetsplatsträffar en gång/månad i arbetsverksamheterna. Medarbetarsamtal
genomförs med alla praktikanter i arbetsverksamheterna. Samarbetsplan
som boendestödjare och klient görs tillsammans där målsättningen med
stödet klart formuleras och regelbundet utvärderas. Ett lokalt råd finns
med representanter från socialtjänst, psykiatri, RSMH och IFS. En gång
per månad bjuds olika intresseföreningar in till Träfflokalen för information och samarbete. Till dessa träffar kommer både klienter och medarbetare. Enkätundersökningar genomförs. Anhörig- och brukarträffar hålls en
gång per termin med aktuella teman.
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Stadsdelsnämnden samarbetar i Agenda 21-arbetet och inom den fysiska
verksamheten med många brukargrupper. Många gårdar arbetar med stöd
av Agenda 21 med utveckling av sina närmiljöer. Brukar- och bostadsrättsföreningar arbetar med olika typer av stöd av stadsdelen för en trevligare
närmiljö. Samarbete sker med ungdomar och föräldrar för att utveckla fritidsverksamhet, med föräldrar och skolelever för drift av parklekar, med
en förening för drift av ett bad och mycket annat.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
Minskade barngrupper och barnomsorgsgarantin
Barnantalet ökar markant på Kungsholmen och Essingeöarna. För år 2005
prognostiserar stadens utrednings- och statistikkontor (USK) att förskoleåldrarna 1-5 år kommer att öka med 133 barn och för år 2006 med 120
barn.
Genom den kraftiga utbyggnaden har dock nämnden trots barnökningen
lyckats att minska barngruppernas storlek jämfört med samma period 2004
med i genomsnitt ett halvt barn per grupp. För att kunna uppfylla barnomsorgsgarantin och samtidigt sänka antalet barn per avdelning fortsätter den
aktiva utbyggnaden av antalet förskolor.
Utbyggnaden av förskolor under åren 2005-2006 ser ut på följande sätt:
På L. Essingen, i det nybyggda kvarteret Lux, finns en ny förskola klar
med två avdelningar. Starten är försenad till månadsskiftet september/oktober 2005 beroende på att det hus som ska skärma av mot Essingeleden
har försenats.
Det kommer också att starta en ny förskola på L. Essingen i kvarteret
Köksfläkten vid Primusgatan som planerat. Byggandet av förskolan har
dock försenats och beräknas i nuläget att kunna stå färdig i december
2005. De båda förskolorna kommer att drivas i kommunal regi. Den nuvarande friliggande förskolan vid Luxbacken, med två avdelningar, avvecklas och barn och personal flyttar in i någon av de nya lokalerna.
Vid Eiraskolan har ett nytt bostadshus börjat byggas. I huset planeras för
tre nya förskoleavdelningar med start vid årsskiftet 2005-06.
På Essinge IP, Stenkullavägen, finns en förskolepaviljong. Paviljongen
har tillfälligt bygglov. Förutsättningarna för att söka en permanent lösning
i en del av Essinge äldreboende undersöks.
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Även inom Pilträdets äldreboende vid Bolinders plan undersöks förutsättningarna för att inrätta en förskola.
På nordvästra Kungsholmen planeras förskola med fyra avdelningar i
kvarteret Eden, förskola med fyra avdelningar i kvarteret Fröjden, förskola
med fyra avdelningar i kvarteret Iskristallen samt förskola i kvarteret Kristinebergshöjden.
Äldres möjlighet att delta i planering av egen omsorg eller service
Innan biståndsbeslut fattas ges den enskilde möjlighet att framföra sina
önskemål och synpunkter. En handlingsplan upprättas i samråd mellan
hemtjänstutförarens kontaktperson och den enskilde som underlag för hur
hemtjänsten ska utföras. Inom äldreboende genomförs inom 14 dagar från
inflyttning ett ankomstsamtal som resulterar i en handlingsplan. Handlingsplanen ska sedan tillsammans med den enskilde revideras vid behov
eller minst en gång per år.
Gruppbostäder m.m. för funktionshindrade
Nämnden och förvaltningen prövar kontinuerligt möjligheten att starta
gruppbostäder i den nybyggnation som planeras inom stadsdelsområdet.
Behoven av utbyggnad samordnas över staden i en genomförandegrupp
som även har till uppgift att beakta behoven av särskilda boenden för
psykiskt funktionshindrade. Kostnaderna för gruppbostäder i nybyggda
innerstadshus hamnar dock ofta - trots stadens stimulansbidrag - på
orimliga nivåer som inte är möjliga att få täckning för.
Verksamheter för hemlösa
Nämnden har planerat att öppna ett ytterligare planeringsboende för hemlösa med psykiska funktionshinder och eller missbruk. Avsikten var att
lokaler i Stadshagsgården skulle användas men då hyreskontraktet är
under förhandling kan det knappast bli aktuellt förrän tidigast till hösten
2005.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron var 12,6 procent av arbetad tid under det första tertialet
2005 vilket är en minskning med 0,1 procent jämfört med samma period
2004 och med 0,2 procent jämfört med samma period 2003. Sjukfrånvaron
är dock fortfarande hög. Det beror bland annat på att Kungsholmens stadsdelsförvaltning har en stor del av verksamheten på entreprenad och därmed
minskat med 451 månadsanställda (24 %) sedan millennieskiftet. Vid varje
entreprenad har större delen av personalen gått över till entreprenören medan långtidssjukskrivna i stor utsträckning har valt att stanna kvar i förvalt-
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ningens tjänst och därmed kommit att utgöra en allt större andel.
En särskild uppföljning görs av förvaltningens långtidssjukskrivna med
över 60 dagars frånvaro. Per den 30 april 2005 är 161 anställda långtidssjukskrivna varav 102 på heltid och 59 på deltid. Av dem är 110 sjukskrivna och 54 är beviljade sjukersättning (3 har en kombination av sjukskrivning och sjukersättning). Av de långtidssjukskrivna är det 100 personer
som varit sjukskrivna mer än ett år, vilket motsvarar 8,5 % av samtliga
tillsvidareanställda.
Den särskilda sjukförsäkringsavgift som införts från 2005 innebär att
arbetsgivaren ska betala 15 % av sjukpenningen för anställda som är sjukskrivna på heltid. Inom gruppen långtidssjukskrivna finns 70 anställda som
förvaltningen får betala för.
För långtidssjukskrivna och medarbetare med sjukersättning på grund av
medicinska handikapp som har svårt att återgå till tidigare arbetsuppgifter
behövs ökade insatser. Inventering och uppföljning av gruppen görs regelbundet av personalkonsulent och Försäkringskassans samordnare. Diskussioner pågår med Kungsholmens företagarförening angående möjlighet till
praktikplatser.
En handlingsplan för ökad hälsa har utarbetats i samarbete med fackliga
organisationerna och i denna beskrivs pågående och planerade insatser.
Förvaltningen arbetar aktivt med arbetsmiljöprogrammet ”Sunt liv” i
samarbete med AFA. Syftet är att finna nya och beprövade metoder för att
systematiskt undersöka arbetsmiljön och förebygga sjukfrånvaro.
Programmets nuvarande målgrupp är samtliga förskoleenheter, två
skolenheter och verksamhetsområdet Individ och familj. Medarbetarna har
deltagit i en omfattande enkätundersökning med frågor om arbete, hälsa
och livsstil och deltagande enheter har utarbetat handlingsplaner för
insatser inom arbetsmiljö- och hälsoområdet. Planering pågår för utökande
av deltagande enheter i ”Sunt liv”. Projektmedel avseende 2005 har
beviljats av personalstrategiska avdelningen.
Samarbete pågår med företagshälsovården inom många områden med syfte att förbättra hälsoläget för medarbetarna. Insatser planeras inom områdena motion, rökning, alkohol, mobbing och stress.
Övertalighet
Inom äldreomsorgen finns övertalig personal som dels har uppkommit i
samband med verksamhetsövergångar till entreprenörer och dels på grund
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av att färre anställda behövs på grund av minskningen av antalet äldre. Individuella handlingsplaner för att lösa övertaligheten utarbetas med den
övertalige. Inplacering på lediga arbeten inom förvaltningen och staden
görs när så är möjligt. Möjligheten att erbjuda andra arbetsuppgifter inom
äldreomsorgen är dock begränsade både inom stadsdelsförvaltningen och
inom staden i övrigt då antalet äldre minskar sammantaget för hela staden
många och många förvaltningar därför måste minska på sin äldreomsorg.
Den särskilda prövningen av externa nyanställningar som gäller för alla
yrkesgrupper utom förskollärare och barnskötare bidrar till att möjligheten
att placera övertaliga i andra förvaltningar har ökat markant.
Förvaltningen deltar i stadens omställningskanslis projekt med s.k. förvaltningsringar. I denna agerar tio förvaltningar gemensamt för att lösa övertaligheten.
Kompetensförsörjning
Kompetensutvecklingen bedrivs främst genom nyttjande av kompetensfondens utbud som erbjuder många möjligheter till kompetensutveckling
för förvaltningens medarbetare. Nämnden deltar i cirka 25 av kompetensfondens projekt.
För att säkra kompetensförsörjning av chefer/ledare genomför förvaltningen ett eget projekt ”Framtida ledare” för tio yngre medarbetare som bedömts lämpliga till framtida chefs/ledaruppdrag. Inom projektet har mentorer rekryterats bland dagens chefer och det blir därigenom en utveckling
även för mentorerna. Projektet bedrivs med medel från kompetensfonden.
För att säkra kompetensförsörjningen i ett längre perspektiv och öka attraktionen för arbeten inom vård, skola och omsorg har nämnden en positiv
inställning till att erbjuda studerande praktik.
Chefer inom verksamhetsområdet barn och ungdom deltar i ett chefstödsprogram som anordnas av företagshälsovården. Programmet som har arbetsnamnet ”Chefens dilemma” tar under ett antal seminarier ta upp frågor
om hälsa och samarbetsklimat ur ett ledningsperspektiv.
Nya förskoleavdelningar och minskade barngrupper innebär ett rekryteringsbehov. För att förskolan skall leva upp till målen i förskolans läroplan
och stadens förskoleplan behövs kompetent och för uppdraget utbildad
personal. Det har under senare år varit svårt att rekrytera förskollärare. Till
största delen beror det på att få väljer förskollärarinriktningen vid lärarhögskolorna. Detta sammanfaller med utbyggnad och minskade barngrupper som tillsammans ökar efterfrågan på förskollärare. Färre förskollärare i
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barngrupperna ställer högre krav på kunskaper hos övrig personal. Kompetensutveckling behövs särskilt för outbildade barnskötare då det är angeläget att de uppnår en kompetens motsvarande utbildad barnskötare.
Även skolbarnsomsorgen har svårigheter att rekrytera fritidspedagoger.
Det märks inte minst genom avsaknaden av lärarstudenter som valt fritidspedagoginriktning. Under de sju terminer Kungsholmen har tagit emot
lärarstudenter från den nya utbildningen har två läst inriktning mot fritidspedagog.
En strategi för att klara framtida personalrekrytering är att ta emot lärarstudenter. Genom Lärarhögskolans verksamhetsförlagda utbildning (VFU)
medverkar studenter regelbundet i förskolans och skolans verksamheter.
Kungsholmen är fortfarande den stadsdel i Stockholm som tar emot flest
lärarstudenter i förhållande till antalet grundskoleelever. Till hösten kommer vi även att börja med seminarieverksamhet för grupper med lärarstudenter vid fyra tillfällen per termin under.
Inom kompetensfonden finns medel avsatta för projekt och kompetensutveckling för området barn med behov av särskilt stöd. Tillsammans med
övriga innerstadsdelsnämnder kommer medel att sökas för framförallt
metodutveckling. Tillsammans med stadsdelsnämnderna i innerstaden
kommer medel också att sökas för kartläggning och analys av hur
särskolan bäst organiseras och vilka utvecklingsbehov som finns.
Nya förskolor och grundskoleutbyggnad inom stadsdelsområdet innebär
att ledningsorganisationen kommer att behöva ses över. Några av de nya
verksamheterna kommer att ha ansvar för både förskola och grundskola.
Frågan om vilken kompetens och hur stora enheter en ledning skall ansvara för blir viktiga i diskussioner om hur en ny organisation skall utformas.
Inom äldreomsorgen kommer vårdpersonalen ha fortsatt behov av påbyggnadsutbildning om dokumentation och demenskunskap. Om principen
med kvarboende ska hålla måste personalens kompetens hela tiden utvecklas så att de äldre kan garanteras god kvalitet i vården och omsorgen i
hemmet. IT-stödet behöver utvecklas och arbete pågår med att införa ITstöd inom öppna hemstödet.
Inom äldreomsorgen fortsätter satsningen på att i kompetensfondens regi
grund- och vidareutbilda vårdbiträden och undersköterskor.
Stadens personalstrategiska avdelning har bedömt att sammantaget för staden finns de närmaste åren ett minskat behov av grundskolepersonal men
ett ökat behov av förskole- och gymnasiepersonal. En annan tydlig trend
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är ett minskat behov av äldreomsorgspersonal de närmaste åren.
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att förbereda en projektansökan
ang. förkortad arbetstid för i första hand verksamheter inom förskolan och
även se över ifall man kan hitta former för att kombinera arbetstidsförkortning med rehabilitering av långtidssjukskriven och övertalig personal.
Medarbetarnas delaktighet
Samverkansavtalet ger medarbetarna möjlighet till delaktighet och arbetsplatsträffen är en viktig del i detta. För att förbättra tillämpningen av samverkansavtalet har intern utbildning genomförts för samtliga arbetsenheter
med inriktning på samverkansavtalets syfte och praktiska tillämpning med
tyngdpunkt på arbetsplatsträffen. Deltagare har varit enhetschefer, biträdande chefer och arbetsplatsombud eller medarbetare. Utbildningen har
slutförts i mars månad och fortsatta insatser planeras i samarbete med de
fackliga organisationerna.
För att fördjupa och utveckla medarbetarnas möjlighet till delaktighet och
inflytande har förvaltningen ett nätverk för samtliga förskoleenheter. Nätverksträffarna sker en gång i månaden och gruppmedlemmarna medverkar
i nätverket under en termin för att behålla gruppkänslan, utveckla ämnet
och skapa bra diskussioner. Syftet med träffarna är att ge tid att reflektera
över sitt arbete, träffa kollegor från andra enheter och uppleva varandras
inne och utemiljöer. Målet med nätverksträffarna är att utveckla och behålla kompetensflödet mellan enheterna, synliggöra verksamheterna och
pedagogisk dokumentation. Under våren 2005 har innehållet varit
livsfrågor, förhållningssätt till barn, personal och föräldrar samt arbetet
med boken ”Utskälld”.
Förvaltningen ingår i stadens satsning på införande av självservice via
dator frånvarorapportering. Under första tertialet 2005 har rapportering av
tjänstgöringsuppgifter införts och antalet deltagande enheter utökats. Ett
syfte är att öka den anställdes delaktighet i löne- och personalarbetet.
Ett av förvaltningens generella åtaganden är att samtliga medarbetare ska
vara delaktiga i den ekonomiska processen på enhets- och stadsdelsnämndsnivå.
Ett annat av förvaltningens generella åtaganden är ”Vi ska motverka förtryck och utanförskap och öka allas möjlighet till delaktighet och inflytande”. Samtliga enheter ska beskriva sitt arbete för att motverka förtryck och
utanförskap och öka medarbetarnas möjlighet och inflytande i arbetsmiljöfrågor. Enheterna beskriver i sin verksamhetsplan hur man konkret avser
att åstadkomma detta.

ABCDE
aåê=NMOJOTQJMR==ëáÇ=14 (33)

Bygga bostäder och utveckla Stockholm
Vinterväghållningen
Den gångna vintern har inneburit två omfattande snöfall; ett redan i
november och ett under februari/mars. Vid bägge tillfällena blev det nödvändigt att göra extrabeställningar om bortforsling av snö eftersom detta
inte ingår i grundavtalet med Stockholms entreprenad. Stadsdelsnämnden
har bekostat bortforsling av omkring 63 000 m3 snö till en sammanlagd
kostnad om 3,4 mnkr.
Kostnaderna för att forsla bort snö vintern 2004/2005 har härigenom överskridit budget med mer än 2 mnkr. Till detta ska läggas kostnader för drift
av den snötipp nämnden ansvarar för vid Norr Mälarstrand. Denna kan beräknas kosta 0,5 mnkr en snövinter som denna, medan kostnaderna en normal vinter - då enbart beredskap för snötippning och enstaka bortforsling
sker - är omkring 0,2 mnkr.
Förvaltningen anser att vinterväghållningen i Kungsholmens stadsdelsområde i huvudsak har fungerat bra. Inkomna synpunkter och klagomål är inte fler än under tidigare svåra vintrar, snarare tvärtom. SL:s entreprenör
Busslink har inte under vinterperioderna framfört fler synpunkter på snöröjningen än tidigare, även om företaget nu efter säsongen kontaktat staden för en diskussion inför framtiden.
Förändringar och utveckling av gaturummet ställer förvaltning och entreprenör inför nya utmaningar och problem. De nya cykelbanor som anlagt
utmed S:t Eriksgatan är ett gott exempel. I allt fler miljöer saknas plats att
lägga snövallar. Detta ställer i sin tur allt större krav på snabb bortforsling
av snön. I takt med att allt fler funktioner ska få plats på gatan riskerar
kostnaderna för vinterväghållning att öka. Samtidigt har stadsdelsnämndens budget för fysisk verksamhet kraftigt reducerats. Det kommer att bli
omöjligt att kombinera dessa större krav på vinterväghållningen och en
god standard på renhållning och underhåll under barmarkssäsong med den
budget som stadsdelsnämnden har och kommer att få för fysisk verksamhet.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
Agenda 21-arbetet
Inom Kungsholmens stadsdelsområde pågår en mängd aktiviteter inom
Agenda 21. Stadsdelens Agenda 21-funktion deltar i projektet Mobilitetscentrum för att göra det möjligt att bo och verka inom stadsdelen utan
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egen bil. Delprojekt är bilpool, cykelförbättringar, säkrare skolväg och
stöd till företag att utveckla transportarbetet i miljöriktig riktning.
Vi jobbar också med säkrare varor, genom att i upphandlingar ställa relevanta miljökrav, genom att erbjuda stöd till enheter som vill bli KRAVauktoriserade och genom att informera medborgare, företag och verksamheter om olika miljö- och rättvisemärkningar. Sedan tidigare och fortsatt
bedrivs källsortering - också i pedagogiskt syfte - vid förskolor och skolor.
Vi stödjer enheter, medborgare och företag som vill minska energianvändningen. Inslag i detta arbete är t.ex. energieffektiviseringar inom egna
verksamheter och stöd till miljödiplomering av lokalt verksamma företag.
Inom ramen för parkplanering och parkskötsel stöds fortsättningsvis arbetet med gårdsmiljöer. Här har stadsdelen också sedan många år tradition
med skolstädning av parker och grönområden under en vecka på våren.
Såväl ledamöter från nämnden som medborgare har engagerats inom ramen för ROS - Rent och snyggt på Kungsholmen. Ytterligare aktiviteter
planeras, t.ex. ett samarbete med Håll Sverige Rent.
Vi deltar i även projektet ”Sortera Mera” (ett s.k. miljömiljardsprojekt med
Älvsjö stadsdelsnämnd som huvudansvarig) med ambitionen att söka olika
lösningar för fastighetsnära källsortering för olika typer av fastigheter i ett
nära samarbete med bostadsrättsföreningar, hyresgästgrupper osv.
Genom vår konsumentvägledare lämnas information till medborgare som
söker kunskap om varors och tjänsters olika miljöpåverkan.
Agenda 21 är också så mycket annat. Agenda 21 är delaktighet i samband
med planering av nyproduktion av bostads- och verksamhetsområden.
Agenda 21 är samarbete med de lokala företagarföreningarna. Med FN:s
definition av Agenda 21 i bl.a. Riodeklarationen kan såväl sommarblomsterprogrammet på Kungsholmstorg som föräldrasamverkan i Rålambshovs parklek räknas in, liksom stora delar av det sociala arbete som stadsdelsnämnden bedriver.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin
Konsumentvägledning
Antalet kontakter i konsumentfrågor har sedan årets början varit mer än
600, vilket innebär att det inte skett någon markant minskning p.g.a. avvecklingen av medborgarkontoret. Merparten kontaktar också i år vägledaren via telefon (83 %) eller e-post (13 %). Av dem som kontaktar
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vägledaren har omkring tre fjärdedelar klagomål och synpunkter av olika
slag och en fjärdedel söker konsumentinformation. Nio av tio är enskilda
konsumenter.
Fem ämnesområden dominerar frågorna till konsumentvägledaren. Boende; fordon och transporter; hem- och hushållsprodukter; fritid, paketresor
och kultur samt telefoni och internet står för omkring 60 % av frågorna.
Informationsinsatserna domineras av samma ärendegrupper, med en än
mer tydlig tyngd på frågor om boendet.
Det stora flertalet samtal kommer från stockholmare, även om det också
förekommer samtal från kranskommuner. Om det framgår att den som
ringer inte bor i Stockholm och om frågan har varit av mer komplicerad
karaktär har den som ringer hänvisats till sin hemkommun.
Tillgängligheten till konsumentvägledning per telefon har minskats något
genom stängningen av medborgarkontoret, där samtliga medarbetare kunde svara på enklare konsumentfrågor men tillgängligheten till den mer
kvalificerade rådgivning som konsumentvägledaren ger är ungefär oförändrad jämfört med tidigare år.
Konsumentvägledaren har hittills under 2005 - p.g.a. avvecklingen av
medborgarkontoret - kunnat frigöra mer tid än tidigare för att gå ut och
jobba förebyggande i stadsdelens skolor, i öppna förskolan, bland näringsidkare och via media.

Medborgarnas delaktighet
På väg mot 24-timmarsmyndigheten
På www.stockholm.se/kungsholmen som är en av stadens mest besökta
hemsidor erbjuder stadsdelsnämnden information och kommunikation
dygnet runt. Politiker och tjänstemän kan kontaktas genom webbplatsen.
Medborgare och brukare kan också lämna förslag, klagomål och synpunkter inom ramen för nämndens förbättringssystem ”Vi vill bli bättre…”
Även medborgarförslag kan lämnas på webbplatsen. Stora delar av informationen på webbplatsen finns tillgänglig för personer med funktionshinder genom att den anpassats enligt riktlinjer för Web Accessibility Initiative, WAI.
På webbplatsen finns nämndens handlingar tillgängliga. Den som så vill
kan prenumerera på föredragningslistor och protokoll. Nämndens handlingar finns också i receptionen och på biblioteken.
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Mötesplatser för kommunikation
En förutsättning för ökad lokal demokrati är att erbjuda möjligheter till
kommunikation mellan politiker, medborgare och förvaltning. Några
exempel på mötesplatser som erbjuds:
- Medborgarna kan kontakta nämndens politiker genom brev, e-post,
telefon, fax eller nämndens webbplats.
- På enheterna har personalen kontinuerlig och ofta daglig kontakt med
brukare och deras anhöriga.
- Stadsdelsnämndens sammanträden föregås av en öppen frågestund där
medborgarna är välkomna att ställa frågor till politikerna.
- Förutsättningarna för ett ungdomsråd undersöks för närvarande av en
grupp ungdomar och personal inom ungdomsverksamheterna.
- En hemsida för ungdomar på Kungsholmen, www.ungkung.se, kommer att lanseras senare i vår. På hemsidan kommer ungdomar bland
mycket annat att kunna komma fram med sina synpunkter och förslag.
- En grupp ungdomar arbetar för att starta ett forum för kontakt med ett
eller flera länder inom EU för att kunna utbyta erfarenheter kring ungdomskultur och vardagsförhållanden.
- Ungdomar samarbetar med Globeträdet omkring deltagande i ”VM i
samarbete” som äger rum juni 2006 med deltagare från 50 nationer
och 50 kommuner i Sverige.
- En skatepark har aktivt planerats av en grupp ungdomar. Den beräknas
tas i bruk till sommaren.
- Nämnden inhämtar allmänhetens och brukarnas synpunkter genom
lokala handikapp- och pensionärsråd.
- Nämnden har kontinuerlig dialog med anhöriga och frivilligarbetare
genom anhörig- och frivilligcentret Baltzar.
- Stadsdelsnämnden tillämpar sedan flera år rätten att lämna medborgarförslag. Det innebär att medborgare och lokala föreningar kan lämna
skriftliga förslag som nämnden sedan behandlar. Förslagen kan lämnas
skriftligt via brev, fax eller på webbplatsen.
- Förslag, klagomål och synpunkter kan lämnas inom ramen för nämndens förbättringssystem ”Vi vill bli bättre…” Förslagen kan lämnas på
alla enheter, på webbplatsen, via post med förbetalt porto och via telefon. Om förslagsställaren uppger namn och adress lämnas svar inom
två veckor.
Marknadsföring av nämndens aktiviteter
Varje chef ansvarar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde till medarbetare, brukare och allmänhet. Inom stadsdelsdirektörens
stab finns informationsansvaret för nämndens övergripande interna och
externa information.
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Lokaltidningarna har ökat i betydelse efter införandet av stadsdelsnämnderna och deras material utgörs till stor del av stadsdelsnämndernas olika
verksamheter. Förvaltningen och nämnden arbetar aktivt för uppmärksamhet i lokalpressen genom personliga kontakter, pressmeddelanden och annonser. I mars 2005 inbjöds de båda lokaltidningarna till ett möte med förvaltningsledningen för utbyte av information och diskussion. Det är också
vanligt att någon av lokaltidningarna övervakar nämndens sammanträden.
Andra kanaler som används för marknadsföring av nämnden och dess aktiviteter är webbplatsen, foldrar och broschyrer, affischer, pressmeddelanden till övriga stockholmsmedia m.m.

Ta ansvar för ekonomin
Prognos på årsutfall
Stadsdelsnämnden totalt -8,2 mnkr (0,8 %)
Efter fyra månaders redovisning pekar prognosen på ett totalt underskott
om 8,2 mnkr, vilket motsvarar 0,8 % av budgeten på 1 042,1 mnkr, fördelat med ett underskott om 7,0 mnkr för anslag 1 (huvudsakligen verksamheten) och ett underskott om 1,2 mnkr för anslag 2 (huvudsakligen socialbidrag) efter dispositioner till eller från resultatfonden.
Jämfört med föregående månad har prognosen förbättrats. Den största förbättringen redovisar äldreomsorgen.
Merparten av de prognostiserade underskotten inom förskola och skola är
inte egentliga underskott utan ianspråktagande av tidigare års överskott i
resultatfond.
Nämndens peng till förskola, grundskola och skolbarnsomsorg höjdes vid
årsskiftet. Därutöver planerades i verksamhetsplanen en ytterligare mindre
höjning per den 1 juli, vilket nämnden skulle ta ställning till i samband
med tertialrapport 1. Prognosen pekar fortfarande på ett överskridande
med 8,2 mnkr (0,8 %), men prognosen har förbättrats den senaste månaden
och förvaltningens bedömning är att med aktiv budgethållning och prioritering under resten av året borde överskridandet kunna elimineras. Förvaltningen föreslår därför att de planerade ytterligare penghöjningarna för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg per den 1 juli genomförs, förutsatt
att prognosen i den kommande majrapporten om några veckor inte oväntat
skulle ha försämrats jämfört med föreliggande prognos som bygger på förbrukningen t.o.m. april.
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När budgeten fastställdes i december 2004 var det svårt att beräkna behoven inom anslaget för omsorg för funktionshindrade. Nämnden och förvaltningen hade bl.a. fått nya ansvarsområden som exempelvis korttidstillsyn för barn i särskolan. Förvaltningen föreslår därför att ytterligare 1
mnkr omfördelas från vuxna till barn inom det totala anslaget för verksamheten.

Anslag 1

Budget
netto
2005

Beräknad
budgetjust
totalt,
netto *

Beräknad
slutlig
budget
netto

Prognos
2005
netto

Avvik
före
fond

Efter
fonddisposition

30,8
63,5
24,6
120,3
187,1
469,1
98,2
7,8
1 001,4

0,0
0,0
0,0
8,1
3,8
0,0
-0,6
0,0
11,3

30,8
63,5
24,6
128,4
190,9
469,1
97,6
7,8
1 012,7

31,7
65,7
26,5
129,0
193,0
469,1
101,3
7,8
1 024,1

-0,9
-2,2
-1,9
-0,6
-2,1
0,0
-3,7
0,0
-11,4

-0,9
-2,2
-1,9
0,5
0,0
0,2
-2,7
0,0
-7,0

Verksamhet
Belopp i mnkr
Politisk verksamhet och adm
Individ och familjeomsorg
Fysisk verksamhet
Förskoleverksamhet
Grundskola
Äldreomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Fritid och kultur
Summa

*Exklusive sökta medel om 1 mnkr för tomgångshyror inom äldreomsorg samt 0,2 mnkr
för beställarstöd grundskola

Anslag 2
Verksamhet
Belopp i mkr
Försörjningsstöd
Handläggning
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

Budget
Beräknad
netto budgetjust
2005 totalt , netto

Beräknad
slutlig
budget
netto

Prognos
2005
netto

Avvik
före
fond

Efter
fonddisposition

28,1
7,6
5,0
40,7

0,0
0,0
0,0
0,0

28,1
7,6
5,0
40,7

28,8
7,9
5,2
41,9

-0,7
-0,3
-0,2
-1,2

-0,7
-0,3
-0,2
-1,2

TOTALT

Budget
netto
2005

Beräknad
budgetjust
totalt ,
netto

Beräknad
slutlig
budget
netto

Prognos
2005
netto

Avvik
före
fond

Efter
fonddisposition

Summa

1 042,1

11,3

1 053,4

1 066,0

-12,6

-8,2

Anslag 1 Nämndens huvudsakliga verksamhet
De större avvikelserna före fonddispositioner förklaras nedan.
Politisk verksamhet och administration -0,9

Verksamhetsområdet uppvisar en prognos för hela verksamhetsåret på -0,9
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mnkr. De kostnadsställen som befaras få mindre överskridanden ska genom aktiv budgethållning och prioritering kunna eliminera överskridandena.
Individ- och familjeomsorg -2,2

Verksamhetsområdet prognostiserar som helhet ett underskott om 2,2
mnkr inom anslag 1. Underskottet finns huvudsakligen inom socialpsykiatriska enheten.
Fysisk verksamhet -1,9

Den fysiska verksamheten uppvisar en något bättre prognos än föregående
månad, men befaras fortfarande inte klara sin budget. Huvudförklaringen
till detta är det behovet av extrabeställningar för snöbortforsling under den
gångna vintern. Genom återhållsamhet och prioriteringar när det gäller tillläggsbeställningar kommer förvaltningen att söka minska överskridandet.
Förskola -0,6

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr. Det är egentligen
inget riktigt underskott eftersom det hänför sig till resultatenheterna som
kan balansera det mot innestående överskott i resultatfond från tidigare år.
Beställarsidan prognostiserar ett balanserat resultat.
Skola -2,1

För grundskolan, inkl skolbarnsomsorg prognostiseras ett underskott på
1,1 mnkr. I underskottet ingår ombyggnad av Stadshagsskolans toaletter,
som finansieras genom ett planerat uttag från överskott i Fridhemskolans
och Stadshagsskolans resultatfond. För särskoleverksamheten prognostiseras ett underskott på 1,0 mnkr. Den del av prognosen som avser hösten är
mycket osäker, eftersom den ekonomiska ramen för höstterminen inte är
klar.
Äldreomsorg 0,0

Prognosen för hela äldreomsorgen visar på en budget i balans. Prognosen
för verksamheterna i egen regi visar att Fridhemmet och Titania, Stadshagsgården och heminstruktörerna samt Baltzar kommer att hålla sig inom
budget. Hemtjänsten och hemstödsgruppen uppvisar en positiv tendens
med ett mindre underskott än tidigare.
Funktionshindrade vuxna -1,7

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskridande om -1,7 mnkr före
fonddispositioner, varav 1,0 mnkr hänförs till beställarsidan. Resultatenheternas underskott om 0,9 mnkr beräknas till viss del kunna täckas med ianspråktagande av tidigare överskott i resultatfonder.
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Funktionshindrade barn och unga -2,0

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr. Resurscentrum
som står för huvuddelen av verksamheten prognostiserar ett underskott på
1,5 mnkr.
Anslag 2 Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott
om 1,2 mnkr. Till följd av en mer realistisk budget än tidigare år bedömer
förvaltningen möjligheten att uppnå ett resultat i balans goda.

Redovisning per verksamhetsområde
Nämnd och administration
Verksamhet
Belopp i mkr
Nämnd, direktör, stab
Ekonomienhet
Personalenhet
It, adm
Lokaladm
Städteam
Växel och teleadministration
Vaktmästeri
Konsumentvägledning
Summa

Budget
netto
2005

Beräknad
budgetjust
totalt ,
netto

Beräknad
slutlig
budget
netto

Prognos
2005
netto

Avvik
före
fond

Efter
fonddisposition

5,5
5,5
6,2
4,4
4,5
0,0
2,0
2,3
0,4
30,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5,5
5,5
6,2
4,4
4,5
0,0
2,0
2,3
0,4
30,8

5,5
5,7
6,3
4,4
4,8
0,3
2,0
2,3
0,4
31,7

0,0
-0,2
-0,1
0,0
-0,3
-0,3
0,0
0,0
0,0
-0,9

0,0
-0,2
-0,1
0,0
-0,3
-0,3
0,0
0,0
0,0
-0,9

Inom nämnd och administration är avvikelserna små och förvaltningens
avsikt är att genom löpande budgethållningsåtgärder nå ett resultat i balans, även om mindre avvikelser på de olika delområdena inte kan uteslutas.
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Individ- och familjeomsorg
Verksamhet
Belopp i mnkr
Ledning
Familjegruppen
Vuxengruppen
Social psykiatri
Summa

Budget
netto
2005

Beräknad
budgetjust
totalt ,
netto

Beräknad
slutlig
budget
netto

Prognos
2005
netto

Avvik
före
fond

Efter
fonddisposition

0,0
26,0
10,7
26,8
63,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
26,0
10,7
26,8
63,5

0,2
26,0
11,5
28,0
65,7

-0,2
0,0
-0,8
-1,2
-2,2

-0,2
0,0
-0,8
-1,2
-2,2

Verksamhetsområdet Individ och familj prognostiserar som helhet ett underskott om 2,2 mkr inom anslag 1.
Ledning prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr. Orsaken till det är ej
budgeterade kostnader för övertalighet. Aktivt arbete har medfört att övertaliga har kunnat erbjudas annat arbete. Nu återstår endast en person vars
situation måste lösas.
Socialpsykiatriska enheten prognostiserar ett underskott på ca.1,2 mnkr.
Underskottet beror på att vi har sålt en plats mindre än vi budgeterat för på
Planeringsboendet, oplanerade renoveringar av två lägenheter i boendet,
engångskostnader för utrustning, larm m.m. i samband med omorganisation, höjda priser inom hemstödsgruppen samt oförutsedda personalkostnader.
För att hämta in det prognostiserade underskottet planeras hemtagningar
av tre placerade klienter samt att en klient placeras i försökslägenhet. Tillsammans ger det 950 tkr. Förhandlingar ska inledas med landstinget om
delad kostnad för en del placeringar vilket kan ge 350 tkr samt att fortsatt
återhållsamhet ska iakttas när det gäller att ersätta personalvakanser. Totalt
bedöms dessa åtgärder ge en budget i balans under förutsättning att det inte uppstår behov av nya oväntade placeringar.
Vuxenenheten prognostiserar ett underskott om ca 0,8 mnkr. Utifrån nuvarande läge visar enheten en budget i balans. Det är emellertid realistiskt att
tro dels att fler bostadslösa kommer att ha behov av boende, dels att ytterligare några ansökningar om institutionsbehandling måste beviljas. För
tillfället finns fler personer med missbruksproblem som bedöms vara i behov av och motiverade för institutionsbehandling, än vad de ekonomiska
resurserna räcker till. Stadens garanti gällande ”tak över huvudet” är en
icke biståndsbedömd verksamhet vilket blir kostsamt då flera personer bor
under långa tider och kostnaden är 550:-/dygn efter de första 14 dagarna.
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Enheten försöker i största möjliga mån att använda egen öppenvårdsbehandling, dock finns ett flertal personer med grava missbruksproblem som
inte klarar behandling i öppna former. Enheten eftersträvar alltid att finna
det minst kostsamma boendet för hemlösa personer. Försöks- och träningslägenheter används i så stor utsträckning som är möjligt.
Familjeenheten har för närvarande en budget i balans men då det inkommit många svåra ärenden där utredning pågår kan kostnaderna för familjehem och HVB öka. Arbetet i familjevåldsprojektet har medfört ett ökat antal anmälningar och utredningar.
Det finns emellertid en stor osäkerhet i prognosen. Barn och ungdomar
med neuropsykiatriska diagnoser och svåra psykiska diagnoser är kostsamma och svårplacerade. Ytterligare tvångsomhändertaganden enligt
LVU kan också öka kostnaderna i en omfattning som inte är budgeterat.
Ungdomar på häktet är en grupp som stadsdelen får kostnader för. Eventuellt kan det bli en ändring av riktlinjerna i staden som medför ändrat betalningsansvar för denna grupp.
Familjeenheten fortsätter med att i så stor utsträckning som möjligt arbeta
med familjerna på hemmaplan, genom bl.a. lägenhetsutredningar och familjebehandling i egen regi. Man arbetar aktivt för att uppnå stabilitet i
personalgruppen för att uppnå kontinuitet och kompetens.
Rörligt team för psykiskt funktionshindrade
Stimulansbidrag har erhållits med 0,3 mnkr, vilket motsvarar lönekostnad
för en person. Denna funktion har vi valt att knyta till planeringsboendet
som tillsammans med de två uppsökare och en boendestödjare utgör ett
team, som endast arbetar dagtid och vid behov tidig kväll, t.ex. vid inflyttning av ny hyresgäst.
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder
Verksamhet
Belopp i mnkr
Försörjningsstöd
Handläggning
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

Budget
Beräknad
netto budgetjust
2005 totalt , netto
28,1
7,6
5,0
40,7

0,0
0,0
0,0
0,0

Beräknad
slutlig
budget
netto

Prognos
2005
netto

Avvik
före
fond

Efter
fonddisposition

28,1
7,6
5,0
40,7

28,8
7,9
5,2
41,9

-0,7
-0,3
-0,2
-1,2

-0,7
-0,3
-0,2
-1,2

Försörjningsstödsenheten, anslag 2, prognostiserar ett överskridande med
1 mnkr. T.o.m. april månad är överskridandet litet men sommaren innebär
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oftast ökade kostnader för studerande som tas med i prognosen. Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr beroende på
att restaurang Frida behövt ta in timvikarier i större utsträckning än budgeterat. Bolinders café och konferens har däremot ett överskott hittills.
Försörjningsstödsenheten har organiserat om handläggningen i en mottagningsgrupp och en utredningsgrupp. Arbetsverksamheten Ekan har fått ny
organisation from januari med arbetssökarverksamhet och data, utegrupp,
snickeri och sömnad. Ekan är efter en startperiod och en del personalförändringar nu i full verksamhet. Alla arbetssökande skall till Ekan i 14 dagar, först därefter kan det bli aktuellt med praktik på någon av restaurangerna. Personalen i arbetsverksamheterna kompetensutvecklas och kommer
bl.a. få utbildning i lösningsfokuserat synsätt. Det finns f.n. ca 65 praktikanter i arbetsverksamheterna. Regelbundna genomgångar görs av alla
ärenden för att se att handläggningen är aktiv och följs upp. Samarbete
med övriga myndigheter i Kungsholmsnätet fortsätter med syfte att bidragstagarna ska kunna försörja sig på annat sätt.
Stadsmiljö och agenda 21
Verksamhet
Belopp i mnkr
Gata/Park, bygglov, markuppl
Ledn, Agenda 21 och samhällsplanering
Summa

Budget
netto
2005

Beräknad
budgetjust
totalt ,
netto

Beräknad
slutlig
budget
netto

Prognos
2005
netto

Avvik
före
fond

Efter
fonddisposition

22,3

0,0

22,3

24,5

-2,2

-2,2

2,3
24,6

0,0
0,0

2,3
24,6

2,0
26,5

0,3
-1,9

0,3
-1,9

Avvikelserna inom gemensam service är för den fysiska verksamheten 1,9
mnkr. Detta kan hänföras helt till de kostnaderna för extrabeställd snöbortforsling och snötippning. Under året kommer löpande extraarbeten att prövas noga, för att om möjligt minska nu prognostiserat överskridande.
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Förskola
Verksamhet
Belopp i mkr
Ledning
Förskola, kommunal inkl språkstöd
Hörselförskola
Öppen förskola
Flerfamiljssystem
Omsorg obekväm arbetstid
Summa

Budget
netto
2005

Beräknad
budgetjust
totalt ,
netto

Beräknad
slutlig
budget
netto

Prognos
2005
netto

Avvik
före
fond

Efter
fonddisposition

1,2

0,0

1,2

1,2

0,0

0,0

111,9
6,0
1,0
0,0
0,2
120,3

8,1
0,0
0,0
0,0
0,0
8,1

120,0
6,0
1,0
0,0
0,2
128,4

120,4
6,0
1,0
0,2
0,2
129,0

-0,4
0,0
0,0
-0,2
0,0
-0,6

0,7
0,0
0,0
-0,2
0,0
0,5

För förskoleverksamheten prognostiseras ett litet underskott på 0,6 mnkr
som dock balanseras mot tidigare överskott i resultatfonderna.
Beställarsidan
Ekonomin bedöms vara i balans. Under förutsättning att kostnaden för utbyggnaden av förskoleverksamheten kommer att ligga inom erhållna anslag prognostiserar beställaren ett litet överskott. Det förklaras av att de
gemensamma kostnaderna är täckta av färre barn än vad som fanns inskrivet vid mätdatum.
Enheterna
Utöver vad som tidigare sagts om pengen och årets lönerevision gäller
prognoserna under förutsättning att det inte finns lediga platser vid prestationsmätningen i slutet av september samt att fördelningen mellan små och
stora barn blir enligt prognos. Felmarginalen vad gäller effekter av en annan sammansättning av barngrupperna än den prognostiserade har minskat
i och med slopandet av olika ersättningar för barn med heltids- respektive
deltidsvistelse.
Förskoleenheterna prognostiserar ett totalt underskott på 1,1 mnkr. Tre enheter prognostiserar större underskott. Det förklaras av att kostnaden för
insatser för barn med behov av särskilt stöd överstiger anslaget för dessa
åtgärder, höga rehabiliteringskostnader, nödvändigt utbyte av slitna möbler
samt tomma platser vid mätningen i mars. Platserna är nu belagda med
barn som hade garantimånad i april och maj.
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Resterande förskoleenheter beräknar ett sammanlagt underskott på 0,1
mnkr, vilket måste anses ligga inom prognosens felmarginal. För samtliga
enheter gäller att underskotten täcks av fonderat överskott från tidigare år.

Grundskola
Verksamhet
Belopp i mkr
Grundskola
Särskola
Summa

Budget
netto
2005

Beräknad
budgetjust
totalt ,
netto

Beräknad
slutlig
budget
netto

Prognos
2005
netto

Avvik
före
fond

Efter
fonddisposition

187,1
0,0
187,1

0,5
3,3
3,8

187,6
3,3
190,9

188,7
4,3
193,0

-1,1
-1,0
-2,1

1,0
-1,0
0,0

Begreppet grundskola omfattar utöver undervisning även skolbarnsomsorg
(fritids och mellanstadieklubb) och särskola. Fördelningen av kostnaderna
mellan de olika delverksamheterna är inte helt korrekt. Skolans budget bör
ses som en helhet. Rektor har ansvar för att eleverna når målen inom de
ramar som hela budgeten medger.
Den del av prognosen som avser höstterminen är som vanligt osäker då ett
antal elever brukar byta skola under sommaren. Till hösten startar en ny
fristående skola för år 6-9. Det ökar osäkerheten om höstens elevantal i
stadsdelens skolor.
Beställarsidan
Beställarsidan prognostiserar en budget i balans för skolbarnsomsorgen
och ett mindre överskott inom undervisning.
Enheterna
Sammantaget prognostiserar nämndens fyra skolenheter ett underskott på
2,1 mnkr, exklusive särskoleverksamhet. Av underskottet avser 1,1 mnkr
undervisning. I beloppet ingår även kommande renovering av Stadshagsskolans toaletter. Redovisningsmässigt belastar detta årets resultat men betalas genom ett planerat uttag från Fridhemskolans och Stadshagsskolans
resultatfond.
Särskolan
Den del av prognosen som avser hösten är mycket osäker, eftersom den
ekonomiska ramen för höstterminen inte är klar. Detta beror på att både
intäkter och kostnader är knutna till de enskilda eleverna. Ingen hänsyn
har tagits till en eventuell avveckling av särskolegruppen vid Stadshagsskolan.
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För särskoleverksamheten, undervisning, skolbarnsomsorg och korttidstillsyn, har en förändring av redovisningen skett. Det gör att en mer korrekt
uppföljning kommer att kunna göras. För särskoleverksamheten exklusive
korttidstillsynen prognostiseras ett underskott på 1,0 mnkr. Av beloppet
avser 0,2 mnkr skolskjuts. Att denna beräknas ge ett underskott förklaras
av att anslaget fördelas efter en schablon kopplad till elevens behovsnivå
vad gäller skolgång. Konkret innebär det att ingen hänsyn tas till hur lång
resväg eleven har eller om en elev med låg gruppering, och därmed låg
ersättning, skulle ha betydande svårigheter att resa mellan hemmet och
skolan.
Egentligen är underskottet inom särskoleverksamheten 2,3 mnkr då nämnden fr.o.m. i år inte får ersättning från utbildningsförvaltningen för hyra
och andra lokalkostnader för de lokaler som används till särskoleverksamhet. Kostnaderna belastar från och med i år stadsdelsnämndens skolbudget.
Skolplanering

Utbyggnaden av västra Kungsholmen - Lindhagen - kommer senare att
troligen innebära behov av utbyggd skolkapacitet för ca 400 elever f-5,
skolbarnsomsorg och plats för ca 80 förskolebarn. Det är angeläget skollokalerna blir så flexibla att de inledningsvis kan inrymma fler förskoleavdelningar för att sedan efter behov, successivt rymma alltmer undervisning
från förskoleklass till år 5. Den utbyggda skolkapaciteten beräknas tidigast
behövas år 2008. Färdigställandetiden beror helt på i vilken takt nuvarande
nybyggnadsplaner realiseras.
Västra Kungsholmen kommer att bli tättbebyggt. Det kommer ofta rapporter om barns och ungdomars hälsa, bland annat beroende på för lite fysisk
aktivitet. Det är därför angeläget att förskolor och skolor får en god utemiljö. Ett arbetsgrupp med en allsidig sammansättning och bred kompetens har bildats för planeringsarbetet.
De ca 200 tillkommande eleverna i år 6-9 som idag prognosticeras kommer att kunna erbjudas plats inom nuvarande skolor för de senare åren.
Skolplaneringen kan komma att förändras genom att Kunskapsskolan från
och med höstterminen 2005 etablerar sig inom på Lindhagensgatan med
en skola för elever i år 6-9. Fullt utbyggd räknar skolan att kunna ta emot
440 elever.
Nämnden ansökte i verksamhetsplanen om 150 tkr i beställarstöd för planeringsarbetet för skolutbyggnaden. Nämnden förnyar nu denna ansökan.

ABCDE
aåê=NMOJOTQJMR==ëáÇ=28 (33)

Äldreomsorg
Verksamhet
Belopp i mkr
Ledn, adm, bisthandl, övertaliga,
omplacerade
Hemvård inkl servicehus
Äldreboende
Dagvård/Fritid aktivering
Äldrepsykiatri
Lass
Medicinskt färdigbehandlade
Övrigt
Summa

Budget
netto
2005

Beräknad
budgetjust
totalt ,
netto

Beräknad
slutlig
budget
netto

Prognos
2005
netto

Avvik
före
fond

Efter
fonddisposition

27,5
131,7
289,2
11,1
4,3
1,8
2,8
0,7
469,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

27,5
131,7
289,2
11,1
4,3
1,8
2,8
0,7
469,1

21,6
134,1
288,8
11,3
6,4
1,8
4,4
0,7
469,1

5,9
-2,4
0,4
-0,2
-2,1
0,0
-1,6
0,0
0,0

5,9
-2,2
0,4
-0,2
-2,1
0,0
-1,6
0,0
0,2

Prognosen för hela äldreomsorgen visar, trots den mycket kraftiga budgetminskningen, på en budget i balans. Antalet personer 80 år och äldre på
Kungsholmen fortsätter att minska och antalet platser i äldreboende med
heldygnsomsorg likaså, helt i linje med förvaltningens prognos. En svag
ökning av antalet hemtjänsttimmar kan ses under årets första månader.
Den anpassning av antalet heldygnsplatser till det minskade antalet äldre
som nämnden beslutade om i oktober 2004 fortskrider enligt plan och
fr.o.m. 1 mars i år är ett våningsplan med 13 platser avvecklade på Stadshagsgårdens korttidsboende.
I samband med beslutet om avveckling av äldreboendeplatser med heldygnsomsorg konstaterade förvaltningen att en kontinuerlig bevakning av
beläggningen på stadsdelsnämndens två servicehus skulle ske. I dagsläget
är alla lägenheter på Fridhemmet uthyrda medan tre lägenheter är outhyrda
på Pilträdet. Det är, enligt förvaltningen, för tidigt att dra några säkra slutsatser och bevakningen fortsätter.
Verksamheter i egen regi
Prognosen för egen regiverksamheterna visar att Fridhemmet och Titania,
Stadshagsgården och heminstruktörerna samt Baltzar kommer att hålla sig
inom budget.
Hemtjänsten inkl. hemstödsgruppen uppvisar en positiv tendens med ett
mindre underskott än tidigare. Hemtjänsten redovisar ett prognostiserat
underskott om 1,6 mnkr. Underskottet kan förklaras med 1 mnkr i intäktsbortfall på grund av att flera (9) kunder i höga omvårdnadsnivåer flyttat
till särskilda boendeformer och 0,6 mkr i högre lönekostnader till följd av
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att omorganisation och personalneddragningar genomfördes fr.o.m. mars
med senarelagd övertalighet samt för sjuklön och vikariekostnader på
grund av att ca 4 personal i genomsnitt är frånvarande per dag.
Hemstödsgruppen redovisar ett prognostiserat budgetunderskott om 0,6
mkr. Underskottet kan förklaras med högre lönekostnader till följd av att
omorganisation och personalneddragningar genomfördes from mars med
senarelagd övertalighet samt för sjuklön och vikarietäckning på grund av
ej budgeterade långsjukskrivningar. Vidare finns brister i överblick och
kontroll av beställda insatser i relation till personalbemanning och utförda
insatser.
Arbetet inom båda enheterna fortsätter med att såväl generellt som individuellt komma tillrätta med hög frånvaro genom att genomföra arbetsmiljöprogrammet Sunt Liv, tillsammans med fackliga organisationer söka former för bättre samarbetsklimat i verksamheten samt att göra individuella
rehabiliterings- och handlingsplaner. Inom hemtjänsten fortsätter utvecklingen av datastödet (Ediht Kan) för effektivare planering och uppföljning
samt förnyat arbetssätt i ”Omvårdnadsteam” och ”Support och service”.
Inom hemstödsgruppen görs en översyn av scheman, bemanning och arbetsfördelning och datastödet (Ediht Kan) införs.
Övertalighet
Arbetet med att minska övertaligheten fortsätter. Arbetsformer samt samarbetet över stadsdelsnämndsgränserna har utvecklats och antalet övertaliga har halverats sedan i höstas.
Funktionshindrade vuxna
Verksamhet
Belopp i mnkr
Biståndshandl, övertaliga, omplac
Hemvård, s-hus, ledsag, pers ass
Personlig ass LASS och LSS
Daglig verksamhet
Vuxenboende
KBH, färdtjänst mm
Summa

Budget
netto
2005

Beräknad
budgetjust
totalt ,
netto

2,8
8,4
8,8
20,5
37,0
1,4
78,9

0,0
-1,0
-1,4
0,6
-0,1
0,0
-1,9

Beräknad Prognos
slutlig
2005
budget
netto
netto
2,8
7,4
7,4
21,1
36,9
1,4
77,0

2,1
6,7
9,8
21,5
37,5
1,1
78,7

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskridande om -1,7 mnkr före
fonddispositioner, varav 0,8 mnkr hänförs till resultatenheter. Västerbroplans dagliga verksamhet täcker årets prognostiserade underskott med fon-

Avvik
Efter
före
fondfond disposition
0,7
0,7
-2,4
-0,4
-0,6
0,3
-1,7

0,7
0,7
-2,4
0,1
-0,3
0,3
-0,9
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derat överskott från tidigare år. Bergsgårdens dagliga verksamhet prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr för 2005. Den negativa fonden om -0,4
mnkr minskar därmed till -0,3 mnkr. Intraprenaden för gruppboende disponerar sin innestående fond om 0,1 mkr och för över återstående underskott om 0,1 mnkr till 2006.
Verksamhetens överskridande efter fonddispositioner beräknas därmed
uppgå till -0,9 mnkr.
Återstående underskott om -0,8 mkr återfinns på beställarsidan och beror
på kostsamma placeringar. Underskottet beräknas kunna täckas under året
med god budgethållning och prioritering vid varje enskilt beslut.
Funktionshindrade barn och unga
Verksamhet
Belopp i mnkr
Programledning och adm
Hemvård
Personlig assistans
Tillsyn barn över tolv år
Barnboende samt korttidshem
Habiliteringsverksamhet
Summa

Budget
netto
2005

Beräknad
budgetjust
totalt ,
netto

1,7
1,3
1,9
1,0
9,7
3,7
19,3

0,0
0,0
0,0
1,0
0,3
0,0
1,3

Beräknad Prognos
slutlig
2005
budget
netto
netto
1,7
1,3
1,9
2,0
10,0
3,7
20,6

2,0
1,3
2,2
2,0
11,6
3,5
22,6

Programområdet prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr.
Resurscentrum som står för huvuddelen av verksamheten prognostiserar
ett underskott på 1,5 mnkr. En större del av underskottet avser barn med
funktionshinder. En orsak till detta är att de verkliga kostnaderna för särskilt boende överstiger nivån på anslaget. Då korttidstillsynen av särskolebarn är ett nytt ansvarsområde för både Resurscentrum och nämnden är
det svårt att göra en prognos, varför osäkerheten är stor.
Kungsholmens Korttidshem prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr beroende på minskad beläggning p.g.a. vattenskada samt en allmän minskad
efterfrågan på platser. Större delen av underskottet täcks av fonderade medel.
Habiliteringsenheten prognostiserar ett nollresultat tack vare försäljning av
platser. Enheten i Stadshagen beräknas generera ett överskott samtidigt
som enheten ”Ballongen” i Skarpnäck kommer att redovisa ett underskott.

Avvik
Efter
före
fondfond disposition
-0,3
0,0
-0,3
0,0
-1,6
0,2
-2,0

-0,3
0,0
-0,3
0,0
-1,4
0,2
-1,8
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Fritid och kultur
Verksamhet
Belopp i mkr
Sommarkoloni
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Summa

Budget
netto
2005

Beräknad
budgetjust
totalt ,
netto

Beräknad
slutlig
budget
netto

Prognos
2005
netto

Avvik
före
fond

Efter
fonddisposition

0,8
1,0
6,0
7,8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,8
1,0
6,0
7,8

0,8
1,0
6,0
7,8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Programområdet som även omfattar kultur och sommarkollo prognostiserar ett resultat i nivå med budget, under förutsättning att nämnden även i år
får extra bidrag för sommargårdsverksamheten.

Lokaler
Stadsdelsnämnden har genom beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott
beviljats stimulansbidrag för ett antal förskoleprojekt. I samband med tertialrapport 1 bedöms följande projekt lämpliga att rekvirera beviljade medel:
1. Kv. Köksfläkten 6, fyra avdelningar förskola med start under andra
halvåret 2005, 2,3 mnkr.
2. Kv. Myntet, två nya avdelningar förskola, avbrutet, enbart medel
avseende beställarstöd och projektering söks, 0,6 mnkr.
3. Inedalsgatan 9F, en avdelning förskola, inflyttad under mars
månad, 0,9 mnkr.
Summa medel som begärs i anledning av tidigare beslut i ekonomiutskottet (se också blankett 1.11) är 3,8 mnkr.
Härtill begärs startkostnader för förskola i kv. Köksfläkten 2 på L. Essingen. Projektet beslutades redan 2002, då stimulansbidragen ännu inte införts. Nu i september 2005 är det dags att ta förskolan i bruk och startkostnader för två avdelningar söks med 0,4 mnkr. Efter beslut i ekonomiutskottet kommer stadsdelsnämnden att begära medlen i samband med tertialrapport 2.
Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 3,8 mnkr stimulansbidrag
för utbyggnad av förskolelokaler enligt blankett 1.11.
Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen, ekonomiutskottet om
0,4 mnkr i startkostnader för förskola i kvarteret Köksfläkten 2.
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Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 1,0 mnkr i stimulansbidrag
för omstrukturering av lokaler inom äldreomsorgen enligt blankett 1.12.
(Beslut fattade i ekonomiutskottet om följande förskoleprojekt
Köksfläkten 6, 2,3 mnkr
Inedalsgatan 9, 0,9 mnkr
Myntet, 0,6 mnkr
Datum för beslut framgår av blanketten)

Stimulansbidrag äldreboenden
Antalet personer 80 år och äldre har minskat markant på Kungsholmen i
ca 15 års tid och minskningen fortsätter i ytterligare 10-15 år. Även för
staden som helhet sker en tydlig minskning av antalet äldre. 2013 beräknas
antalet äldre stockholmare över 80 år att vara ca 6 800 färre än idag, vilket
är en minskning med 16 procent.
Budgettilldelningen till stadsdelsnämndens äldreomsorg följer helt befolkningsstrukturen varför tilldelningen kraftigt minskar för Kungsholmens
stadsdelsnämnd. Bara mellan år 2004 och 2005 har stadsdelsnämndens
budget för äldreomsorg minskat med 33,2 mnkr eller 6,5 procent.
Det är bakgrunden till att stadsdelsnämnden den 21 oktober 2004 med stor
enighet fastställde en äldreboendeplanering som innebär en successiv
anpassning av antalet äldreboendeplatser till det minskade antalet äldre
med sammanlagt 99 platser på Essinge, Mariebergs, Lindens och Stadshagsgårdens äldreboenden fram till år 2007. Relativt sett innebär det dock
ingen minskning av äldreboendeplatserna, eftersom det år 2007 kommer
att finnas samma antal eller t.o.m. något fler äldreboendeplatser i förhållande till antalet personer 80 år och äldre än vad vi har idag.
Avvecklingen av det 99 platserna kommer att ske successivt under 20052007. Ett våningsplan på Stadshagsgården är avvecklat fr.o.m. 1 mars
2005. Ingen nyintagning sker på Essinge, Mariebergs och Lindens äldreboenden fr.o.m. 1 november 2004 och för närvarande finns totalt 16 tomma lägenheter på de tre boendena.
Enligt förvaltningens beräkning kommer kostnader i form av tomgångshyror i samband med avvecklingen att uppgå till 1 041 tkr för 2005 fördelade på de tre äldreboendena enligt följande; Essinge äldreboende 834 tkr,
Mariebergs äldreboende 78 tkr och Lindens äldreboende 129 tkr. Förvaltningen ansöker om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler på
särskild blankett.
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Upphandling
Avtalet med Respecta Omsorg AB är förlängt tom 30 november 2006. En
utredning pågår om möjligheterna att inrymma en förskola i någon del av
lokalerna.
Upphandlingen av gruppbostäder är uppskjuten p.g.a. den översyn av resursfördelningssystemet som pågår inom omsorgen om funktionshindrade
i staden. Avtalen med egen regiverksamheten och Assist Bostad och Omsorg i Stockholm AB är förlängda tom 30 september 2006.
Avtalet med Care Partner AB om driften av Essinge äldreboende är förlängt tom 31 december 2007 p.g.a. av den omstrukturering som pågår. Det
förlängda avtalet innebär en successiv avtrappning av antalet platser i heldygnsomsorg.

Delårsrapport
Förenklad delårsrapport redovisas i bilaga.
_______________

