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Verksamhetsberättelse 2005
Förslag till beslut
1. Bokslutet fastställs och verksamhetsberättelsen med bokslutskommentarer godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Stadsdelsnämnden fastställer enligt förvaltningens förslag vilka resultatenheter som ska föra över- respektive underskott till 2006.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Sammanfattande analys
Kungsholmen och Essingeöarna är ett område i utveckling. Befolkningen
har den senaste tioårsperioden ökat från 47 000 till 54 000 personer.
Samtidigt är Kungsholmen den av Stockholms 18 stadsdelsområden där
befolkningens medelålder sjunkit mest; från 50 år 1980 till 41 år 2004.
Befolkningsförändringarna präglar nämndens och förvaltningens arbete
framför allt genom ett minskat behov av äldreomsorg och ett ökat behov
av förskola.
Nya förskolor öppnas för att tillgodose det ökade behovet och för att minska barngruppernas storlek. 2001-2005 har 31 nya förskoleavdelningar
öppnats med cirka 500 nya platser. Hittills har barnomsorgsgarantin klarats samtidigt som barngruppernas storlek har minskats med i genomsnitt
1,8 barn per grupp från stadens redovisning i tertialrapport 1, 2003 till tertialrapport 2, 2005, där Kungsholmen hade i genomsnitt 14,6 barn per
grupp vilket är mindre grupper än genomsnittligt i staden.
Arbetet pågår för att anpassa antalet platser i äldreboende till det minskade
antalet äldre enligt den plan som nämnden fastställde i oktober 2004. T.ex.
omvandlas Essinge äldreboende till seniorbostäder och förskola. Äldreomsorgen är dock nämndens budgetmässigt största verksamhet. Systematisk
uppföljning görs av verksamheten som till 90 % lagts på entreprenad.
Uppföljningen redovisas i bilaga.
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Rålambshovsskolan fick hedersomnämnande vid utdelningen av stadens
kvalitetsutmärkelse där skolans värdegrundsarbete lyftes fram som ett gott
exempel.
Stadshagsskolan och Fridhemsskolan medverkar i ett forskningsprojekt
om mångkulturella innerstadsskolor. En delrapport ”Tagna på sängen studie om valfrihet och segregation i grundskolan” blev klar i oktober.
I stadsdelsområdet finns flera mötesplatser för ungdomar. En ny skateboard-ramp som ungdomar själva varit med och utformat har byggts i Rålambshovsparken. Ett ungdomsråd har startat med åtta ungdomar i olika
åldrar som direkt och praktiskt ska arbeta för att påverka ungdomsverksamheterna.
Nämndens framgångsrika familjevåldsprojekt i samarbete med polisen har
permanentats i form av Barncentrum City vid Kungsholms torg och tar nu
hand om drabbade barn från hela staden. Verksamheten har därför från årsskiftet 2005/06 överförts till socialtjänstnämnden.
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska, och under
hösten uppnåddes stadens halveringsmål jämfört med 1999.
Nämnden och förvaltningen deltar i planeringen av Lindhagenområdet på
nordvästra Kungsholmen. Ett problem är att Essingeleden går rätt genom
området. Stadsdelsnämnden - samtliga partier - har därför av stadsbyggnadsnämnden begärt en utredning av möjligheten att efter Fredhällstunneln fortsätta att gräva ned och överdäcka leden över Kungsholmen.
Agenda 21-arbetet fortsätter i en rad olika projekt som t.ex. Upptäck naturen innerstaden som riktar sig till femåringar, femteklassare och allmänheten.
Bokslutet visar nettoutfall om 1 051,3 mnkr. Den slutliga justerade budget
uppgick till netto 1 054,9 mnkr. Nämnden och förvaltningen redovisar ett
överskott på 3,6 mnkr. Efter avsättning till resultatfonderna reduceras
överskottet till 1,8 mnkr. Detta betyder att resultatenheterna åstadkommit
ett nettoöverskott om 1,8 mnkr som förs över från 2005 till 2006.

Nämndens arbete
Sammanträden
Stadsdelsnämnden hade under 2005 tio sammanträden som samtliga hölls
i Bolinderssalen. Alla sammanträden inleddes med en öppen frågestund
där allmänheten hade möjlighet att ställa frågor och föra dialog
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direkt med nämndens ledamöter.

Ärenden
Utbyggnad av förskolan har präglat nämndens arbete även under 2005 och
ärenden om förskolefrågor har stått på dagordningen för flera sammanträden. Andra viktiga frågor som behandlades på nämndens sammanträden
var ombyggnad av gruppboende för funktionshindrade, kampanj mot nedskräpning på gator och torg, anhörigstöd samt lokalt tobaks-, alkohol- och
narkotikapolitiskt program.
Nämnden svarar även på remisser i viktiga ärenden. Vid i stort sett varje
sammanträde behandlar nämnden yttranden över utskänkningstillstånd.
Bland övriga remissärenden kan nämnas stadens äldreomsorgsplan, SL:s
trafikutbud samt detaljplan för kvarteret Glädjen och för Kristinebergs
stadspark.

Sammansättning
Nämnden hade under 2005 följande sammansättning:
Catarina Agrell (s), Ingrid Dorle Andersson (s), Birgitta Borg (kd), LiseLotte Fylking (m), Charlotte Helmersson (m), Per Höjeberg (fp), Reijo
Kittilä (v) fr.o.m. 2005-03-01, Mats G Nilsson (m), Didar Samaletdin (fp),
Annika Stude (v) t.o.m. 2005-02-28, Tullia von Sydow (s), Håkan Wahlén
(s), Birgitta Waller (mp) och Jari Visshed (s).
Nämndens presidium har utgjorts av ordförande Birgitta Waller (mp) och
vice ordförande Mats G Nilsson (m).
Ersättare i nämnden har varit: Torun Boucher (v) fr.o.m. 2005-03-01, Tor
Enqvist (s), Kristoffer Hernbäck (s), Birgitta Hultman Boye (s), Ian Lauritzen (m), Reijo Kittilä (v) t.o.m. 2005-02-28, Jens Lundberg (s), Lars
Lundqvist (fp), Ingvar von Malmborg (mp), Anita Mofors (m), Henry Samuelson (m), Andrew Netzell (kd), Tone Undén och Jennie Åkerlind (s).

Social delegation
Stadsdelsnämnden har inom sig en delegation för beslut i enskilda ärenden. Delegationen hade under 2005 sammanlagt 21 sammanträden.

Övergripande uppföljning
Det integrerade lednings- och styrsystemet, ILS
Stadens verksamheter arbetar utifrån ett integrerat system för ledning och
uppföljning - ILS. Det innebär att verksamhet, ekonomi, kvalitet, miljö,
medarbetarfrågor m.m. inte ska behandlas var för sig i separata dokument
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utan så långt som möjligt behandlas integrerat i ett sammanhang.
Nämndens uppföljning redovisas i huvudsak i samband med årets tre olika
uppföljningsärenden - de två tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen.
Inom nämndens verksamheter bedrivs ett omfattande uppföljningsarbete.
Varje enhets ekonomi följs noggrant och en månadsrapport lämnas till
nämnden. Enheternas åtaganden följs upp i enlighet med stadens kvalitetsstrategi. Brukarundersökningar genomförs inom många enheter. Inkomna
synpunkter sammanställs och analyseras. Alla verksamheter som drivs
genom entreprenadavtal följs upp enligt fastställt system. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) genomför tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvårdsinsatser i äldreboenden och dagverksamheter.
Den kontinuerliga uppföljningen utgör grund för de verksamhetsbesök
som görs varje vecka. Förvaltningschefen, verksamhetschef, chefen för
ekonomienheten, personalenheten och tekniska enheten besöker en arbetsenhet och går tillsammans med enhetschefen igenom aktuella frågor.
Alla enheter - såväl i egen regi som externa utförare - uppmärksammas på
möjligheten att delta i stadens kvalitetsutmärkelse. Två av nämndens verksamheter kandiderade 2005. De enheter som deltog var Rålambshovsskolan och Rålambshovs parklek. Rålambshovsskolan fick hedersomnämnande för bl.a. sitt värdegrundsarbete bland personal, elever och föräldrar.

Barnkonventionen
FN:s barnkonvention består av 54 artiklar. Flera av dessa ingår i den lagstiftning 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

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 utan-
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förskap 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 Globträdet, 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
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 har inneburit 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 samt om bra mat och måltider för barn i förskoleåldern genomfördes
under våren 2005. Under hösten genomfördes en storföreläsning med den
danske barnpsykologen Jesper Juul på temat ”Relationskompetens, gränser
för vem?”
Inflytandefrågorna som artikel 12 handlar om ingår i det vardagliga peda-
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gogiska arbetet både i förskolor, skolor och fritidsverksamhet. Det sker i
form av barnintervjuer, elevråd, matråd, ungdomsråd, referensgrupper med
ungdomar vid särskilda frågor, 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.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
Ge alla barn och unga en bra start i livet
Minska barngruppernas storlek i förskolan
Barnantalet fortsätter att öka på Kungsholmen och Essingeöarna. För år
2004 prognostiserade stadens utrednings- och statistikkontor USK att vi
skulle slå nytt rekord med +185 barn i åldern 0-5 år, det blev i verkligheten + 226 barn. I samma prognos beräknade man ökningen för år 2005 till
+ 126 barn och för 2006 till +106 barn. I 2005 års prognos har dessa siffror ökat för år 2005 till +161 barn och för 2006 till + 190 barn. Det här
visar hur svårt det är att göra barnprognoser några år framåt.
På Kungsholmen och Essingeöarna pågår en kontinuerlig utbyggnad av
antalet förskoleplatser vilket gjort att barnomsorgsgarantin har uppfyllts
samtidigt som barngruppernas storlek har minskats. 2001-2005 har 31 nya
förskoleavdelningar öppnats med cirka 500 nya platser. Fortsatt planerad
utbyggnad ser ut på följande vis:
Lilla Essingen, Primusgatan 57; hit flyttar verksamheten från Luxbacken
med två avdelningar och start i januari 2006. Det startar också en ny för-
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skola på Primusgatan 103. Förskolan, som är planerad för fyra avdelningar, börjar invänjning av barn i januari 2006.
Vid Eiraskolan har ett nytt bostadshus byggts. Där startar förskolan Eira
med tre nya avdelningar och invänjning under januari och februari 2006.
Under 2006 kommer delar av Essinge äldreboende att byggas om till förskola med fyra avdelningar.
Myntet, Hantverkargatan 5. Förskolan Myntet som idag ligger där får
utökade lokaler. Kommande ombyggnation är under projektering och de
nya avdelningarna beräknas att kunna tas i bruk under hösten 2006.
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 skola + förskola i
kvarteret Kristinebergshöjden.
Förskolorna på Kungsholmen har liksom i staden som helhet under de
senaste åren sänkt det genomsnittliga antalet barn i grupperna med i genomsnitt 1,8 barn per grupp från stadens redovisning i tertialrapport 1,
2003 till tertialrapport 2, 2005, där Kungsholmen hade i genomsnitt 14,6
barn per grupp vilket är mindre än genomsnittligt i staden. Några förskolor
ligger på redan låga nivåer medan andra kan minska sina grupper ytterligare. Förskolorna planerar för ytterligare minskningar av barngruppernas
storlek inför hösten 2006. Kommunfullmäktiges mål att minska barngrupperna under mandatperioden med i genomsnitt två barn per avdelning
kommer därmed att uppnås.
Kvalitetsredovisning av förskolor och skolor
Stockholms stad har beslutat att kvalitetsredovisningen ska omfatta alla
skolformer inklusive förskola och skolbarnsomsorg. Redovisningen ska
uppfylla såväl de nationella kraven i de statliga styrdokumenten som stadens lokala mål och prioriteringar för de pedagogiska verksamheterna i
förskoleplan, skolplan och budget. Sammanställning av förskolornas och
skolornas kvalitetsredovisning redovisas i bilaga.
Skolbarnsomsorg
Under 2005 har seminarier hållits för skolans fritidspersonal och målet är
att utveckla skolbarnsomsorgens pedagogik och metodik. Handledning ges
till hela arbetslaget för att öka förståelsen för det gemensamma uppdraget
och även för att nå en förståelse för skolans olika uppdrag. Samverkan
mellan skola och skolbarnomsorg finns ständigt i åtanke och har under året
givits bättre förutsättningar. Frågor som verksamheten har arbetat med,
och även kommer att fortsätta arbeta med, inom ramen för åtaganden och
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kvalitetsgarantier är:
- Hur kan vi göra barnen mer miljömedvetna?
- På vilket sätt kan vi kompensera bristen på tillräckliga utelekplatser på
många av fritidshemmen?
- Hur skapar vi lugna och avskilda vrår där barn kan känna sig trygga?
Integrationen är fullt genomförd på fyra av de fem f-5 skolorna antingen
genom lokalmässig integration eller verksamhetsmässig sådan. Vid den
femte skolan som delvis är integrerad pågår fortsatt arbete för att se över
integrationen.
Mötesplatser för ungdomar och lokala fritidsaktiviteter
I stadsdelsområdet finns flera mötesplatser och träffpunkter för ungdomar.
Både Svenska kyrkan och olika frikyrkor har välbesökta kvällsverksamheter. Scouter och idrottsföreningar har ungdomsverksamhet.
Vängåvan på Stora Essingen är en av stadsdelsnämnden finansierad föreningsdriven fritidsgård. Tillsammans med en föräldraförening har stadsdelsförvaltningen drivit fritidsgården Häfta i lokaler i anslutning till Eiraskolan under flera år. Föräldraföreningen avslutade sitt engagemang under
våren 2005. I samband med den förändringen uppstod seriösa diskussioner
mellan personal och ungdomar om en annan lokal för fritidsgården.
Planeringen var att fritidsgården till hösten skulle flytta till Rålambshovsskolan, i skolans uppehålls- och fritidslokaler. Genom flytten skulle lokalerna bli mer ändamålsenliga och det skulle öppnas för samordning mellan
skolans fritidsledare, fritidsgårdspersonal och fältassistenter. Planerna fick
dessvärre skjutas upp eftersom en ombyggnation av Rålambshovsskolans
ventilation blev försenad och lokalerna inte blev tillgängliga under hela
hösten.
Fritidsgården skulle då tillfälligt inrymmas i Kronobergs parklek. I samband med att fritidsgårdsverksamheten startade, fick lokalen till största del
stängas på grund av fuktskador med befarad hussvamp.
Ungdomsverksamheten startade tre kvällar i veckan vid parkleken för att
sedan söka sig till någon extern verksamhet som klättervägg, bowling, bio
och liknande.
Både Kronobergs parklek och Rålambshovsparkens parklek fungerar som
mötesplatser också för ungdomar. Här finns möjlighet att ta en fika, spela
basket, åka skateboard eller bara sitta.
Skateramperna som är flera i Rålambshovsparken är definitivt en mötesplats för både ungdomar och vuxna med intresse för skateboardåkning.
Fältassistenterna möter ofta ungdomar vid ramperna och är med och
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anordnar till exempel tävlingar och korvgrillning. I juni invigdes den nya
skateutrustningen som ungdomar själva varit med och utformat.
I Stadshagsskolan har man sedan höstterminen verksamhet ett par eftermiddagar i veckan. Då erbjuder man verksamhet i drama, läxläsning, skolband, bild och form, acrylmålning, idrott, aerobics m m.
I Häftas lokal i anslutning till Eiraskolan finns repetitionslokal för lokala
band. Banden har fått tillgång till repetitionslokalen med hjälp av föräldrainsatser.
På Kungsholmen finns några kommersiella mötesplatser där man samlas
kring olika sorters spel. Allt fler ungdomar berättar också att de spelar spel
där man satsar pengar. För att öka kunskapen om ungdomarnas spelvanor
och risken för spelberoende anordnades ett frukostmöte med Uris (ungas
revansch i samhället). Uris är en organisation med unga som har varit spelberoende. Till föreläsningen inbjöds skolpersonal, socialsekreterare, fältassistenter och fritidsgårdspersonal och föräldrar.
Skolavslutningen i juni firades med fest i Rålambshovsparken. Det startade redan på eftermiddagen och pågick till midnatt.
Dansinspiratörerna har undervisat elever i år 9 från Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm i dans. Det hela avslutas i Blå Hallen med dans till
levande musik. Det är en årlig tradition där drygt 1000 15-åringar deltar i
ett drogfritt samarbetsprojekt.
Under året har ett ungdomsråd startat. De leds av ansvarig för fritidsverksamheten. Ungdomsrådet har träffat stadsdelsnämnden för att presentera
sig och hur de ser på sitt uppdrag. De har kunnat lämna synpunkter på
ombyggnationen av Kungsholmens stadsdelsbibliotek. De planerar nu för
ett nytt Kungsholmen Live som skall gå av stapeln under Kungsholmsveckan i juni 2006.
Lokal kulturverksamhet
För år 2005, avsatte nämnden liksom för år 2004, en ”kulturmiljon” för
kulturaktiviteter främst för barn och ungdomar.
Kulturfestivalen i Rålambshovsparken har fått pengar ur kulturpotten för
att bekosta den del som inte består av ideellt arbete.
För tredje året i rad har barn och ungdomar på Kungsholmen ritat och berättat om sina tankar om framtiden och om lekar i framtiden. ”Barns tankar om framtiden” presenterades med en utställning i Västermalmsgalleri-
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an med start på internationella barndagen. Utställningen har därefter turnerat i flera av nämndens verksamheter.
Tillsammans med Kulturskolan har alla fyraåringar och deras pedagoger
arbetat med berättande via teater, dans och musik.
Kungsholmens förskolekör som består av alla fem- och sexåringar, i stadsdelens verksamheter, uppträdde gemensamt i amfiteatern i Rålambshovsparken den första juni. Ca 350 barn och närmare 50 vuxna sjöng tillsammans. På scenen uppträdde barn med olika cirkusnummer. En musiker
boende på Kungsholmen har engagerats för repetitioner i alla enheter,
manus och koreografi. Förutom glädjen med att medverka i en jättestor
kör fyller förskolekören också en funktion i arbetet med övergång från
förskola till skola.
Femåringar - från både kommunalt och enskilt drivna verksamheter som
till hösten skulle börja i förskoleklass såg Fria Teaterns föreställningar om
Morfar på berget. Syftet är att barnen i den nya gruppen skall lära känna
varandra och att de när de kommer till sin nya skola skulle känna igen de
äldre barnen. Projektet är ett bra sätt att arbeta med övergången från förskola till skola. Barnen får en teaterupplevelse och etablerar en kontakt
med själva teatern som blir ”deras” teater.
Johanna Helsing har arbetat med rim och ramsor tillsammans med de
minsta förskolebarnen och deras personal.
Personal från Rålambshovsparkens parklek har fortsatt sitt arbete med
fortbildning för personal i lekar och om lekens betydelse. Dessa utbildningar har också riktat sig till lärarstudenter vid lärarhögskolan.
Det arbete mellan en konstnär och ungdomar i Rålambshovsparkens parklek som påbörjades 2004 avslutades med en invigning av deras gemensamma arbete – en kombinerad soffa och konstverk i mosaik
Kronobergsparken har tillsammans med besökare också gjort parklekens
symbol, en solros, i mosaik samt ett mosaikarbete i parklekens grillhörna.
Marionetteatern har även 2005 spelat fyra föreställningar i parklekarna för
alla boende på Kungsholmen.
Skolavslutningskvällen i juni spelade fem lokala Kungsholmsband på en
för kvällen uppförd scen i amfiteatern i Rålambshovsparken. I ett närbeläget tält dansade man till technodisco presenterad av en inhyrd DJ.
Under våren fick eleverna i skolår 3-5 se Folkoperans föreställning Fedra
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och odjuret. I samband med föreställningen berättade teaterns personal om
föreställningen och eleverna fick formulera sina frågor i anslutning till
temat i föreställningen.
Elever från år fyra till sex har sett föreställningen Stjärnpojken, som Fria
teatern gett. Den har ingått som en del i skolornas värdegrundsarbete.
En annan del av arbete för att hitta strategier för att motverka mobbing har
varit ett projekt för Rålambshovsskolans elever i år 8. Projektet som också
finansierats av kulturpengarna har bland annat innehållit föreläsningar och
arbete med författaren Ingrid Carlberg samt föreställningen Henrik är en
tönt på Fria teatern.
Kulturmedlen har också bekostat Fridhemsskolans författarbesök av Moni
Nilsson-Brännström.
I december kom Abellis Magiska Teater till ungdomarna på Korttidshemmet. Det har varit svårt att hitta bra kulturaktiviteter för korttidshemmets
ungdomar men att bjuda in teatergruppen till korttidshemmet en kväll och
bjuda in alla ungdomar och deras föräldrar var en mycket lyckad form.
All personal som arbetar med barn och ungdomar har erbjudits föreställningen ”När lillan kom till jorden” som spelas av Östra teatern. Föreställningen tar upp mötet mellan profession och föräldrar när man har ett barn
med funktionshinder.
Sommarkollo
2005 var det något färre barn för vilka föräldrarna önskade plats på kollo
jämfört med föregående år. Antal sökande uppgick till 252 barn medan det
var 213 barn som slutligen åkte iväg, 139 flickor och 74 pojkar. Drygt
hälften av barnen var i åldrarna 9-12 år. Avbokningarna berodde till stor
del på att det var fel tidsperiod, ingen kompis med, ändrade planer eller att
man inte fick sitt förstahandsalternativ uppfyllt.
Antal elever på de kortare perioderna på 6-9 dagar uppgick till 85, medan
128 elever hade sökt de längre perioderna på 10-14 dagar.
Två barn avbröt sin vistelse, en på grund av hemlängtan. En flicka blev
hemskickad eftersom hon bröt mot reglerna när hon tjuvrökte.
Uppsökande arbete bland barn och ungdomar
Under hösten 2005 har en pojkgrupp träffats på torsdagar i parkleken i
Kronobergsparken. Gruppen bestod av elever i år 7 i Stadshagsskolan.
Gruppledare har varit en fältassistent, en fritidsledare samt en personal
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från Kronobergsparkens parklek. Pojkgruppen har varvat aktiviteter med
värderingsövningar och samtal om etik och moral. Arbetet har fått mycket
positiva reaktioner, både från personal på skolan, från ungdomarna och
från föräldrar.
Alla medarbetare vid Stadshagsskolan och en av fältassistenterna har gått
samma utbildning som Rålambshovsskolans personal gick förra året i
livskunskap. Genom fortbildningen finns en gemensam kunskap om hur
man med övningar och förhållningssätt kan arbeta med ungdomarnas
sociala kompetens och samspel.
Drogförebyggande arbete
Tobaks- och folkölstillsynen har ägnats stor uppmärksamhet under året.
Samtliga 100 butiker som säljer folköl och eller tobak har fått minst ett
tillsynsbesök. Tre inköpsstudier har gjorts i de butiker som säljer folköl
och två inköpsstudier har genomförts i de butiker som säljer tobak. Mellan
inköpsstudierna har tillsynssamtal genomförts. Arbetet har gett tydliga
resultat och andelen butiker som säljer folköl eller tobak till minderåriga
har minskat för varje gång.
Den nya tobakslag som trädde i kraft den 1 juli har medfört att nämnden
också har ett ansvar för att följa upp detaljhandelns marknadsföring av
tobaksvaror. Samordnaren för det drogförebyggande arbetet har haft kontakt med samtliga tobakister om vad som är tillåtet och inte och de flesta
handlare har tagit bort all tobaksreklam.
Antilangningskampanjer har genomförts i anslutning till valborgsmässoafton och skolavslutning. Politiker, tjänstemän och föreningar delar ut
flygblad vid de tre systembolagen på Kungsholmen.
Föräldrar från förskoleklass och till de senare skolåren inbjuds till olika
föräldramöten och informationsträffar. Målet är att ingen tonårsförälder
skall undgå att vara informerad om att ungdomar som bjuds på alkohol i
hemmet är de som sedan nyttjar alkohol mest. De två föräldraföreläsningar
om gränssättning som genomförts under året är ett stöd i detta
förhållningssätt. Samordnaren för det drogförebyggande arbetet samordnar
och för vidare information i dessa frågor till och från polis, skolor,
fältassistenter, fritidsgårdspersonal, föräldrar med flera. Det är en styrka
att så många vet vart man skall vända sig om man har frågor eller
information omkring droger.
Den gemensamma uppfattningen om att ungdomar som mår bra använder
mindre droger innebär att verksamheternas värdegrundsarbete är ett viktigt
verktyg också i det drogförebyggande arbetet. Satsningar på bra övergångar mellan våra olika skolor, tillsammansdagar vid skolstart i år 6,
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fungerande kamratstöd och antimobbningsarbete, livskunskap, stöd för
elever som behöver lite mer, elevhälsoperspektiv på hela skoltiden, bra
fritidsverksamheter under och efter skoltiden, fungerande nätverk mellan
myndigheter, föreningar och föräldrar blir därför viktiga delar i det drogförebyggande arbetet.
Samordnaren för det drogförebyggande arbetet har varit ansvarig för att
Kungsholmens tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program utarbetats
under året.

Ökad livskvalitet för äldre
Anhörigstöd
Anhörigas behov kan delas in i två grupper; dels behov av avlastning från
vårdsysslan och bundenheten, dels behov av mer individuellt stöd. Stadsdelsnämnden erbjuder anhörigstöd i form av hemvårdsbidrag, dagvård,
avlösning i hemmet, avlastning och växelvård samt anhöriggrupper och
stödsamtal. Kungsholmen har till skillnad från de flesta andra stadsdelsnämnder en anhörigkonsulent finns anställd på heltid och ett särskilt anhörig- och frivilligcenter Baltzar. Avlösning i hemmet finns inom ramen för
hemtjänsten. Vid Stadshagsgårdens äldreboende har under året funnits
platser för korttidsboende samt växelvård och avlastning. Dagverksamhet
finns på Titania, Lidnersgården och Gläntan.
Stöd till frivilliga
Stödfunktioner för anhöriga och frivilliga samordnas i anhörig- och frivilligcentret Baltzar. Målsättningen med denna verksamhet är att vara en
träffpunkt, stödja frivilligt socialt arbete och erbjuda anhöriga som vårdar
en närstående i hemmet en mötesplats. Där kan man få stöd av andra i
liknande situationer enskilt eller i grupp av befintliga anhörigstödjare. Här
finns även tillgång till avlösare i hemmet för hjälpgivande anhöriga. Telefonupplysningstjänsten ”Svar Direkt” som sköttes av frivilliga medarbetare upphörde tyvärr under hösten eftersom det endast var ett fåtal personer som efterfrågade tjänsten. Besöksverksamhet i form av väntjänst samordnas tillsammans med de tre kyrkliga församlingarna på och andra
frivilliga.
Under år 2005 har 100.000 kronor avsatts i budget för bidrag till lokala
föreningar och frivilliga organisationer som vänder sig till äldre och vuxna
funktionshindrade. Bl.a. har pensionärsföreningarna PRO och SPF beviljats medel till Kungsholmens seniordag.
Utevistelse och aktivitet för äldre
Promenader, ledsagning, fritidsaktiviteter m.m. beviljas efter behovsbedömning. Enligt en kartläggning som genomfördes 2004 beviljades ca
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en fjärdedel av dem som har hemtjänst dessa sociala insatser. Utevistelser
och aktiviteter för äldre boende i äldreboende regleras i avtal med
entreprenörer och i överenskommelse med egen regiverksamhet. Under
2005 har en kartläggning gjorts av utevistelse m.m. för de äldre. Denna
kartläggning kommer att presenteras under första kvartalet 2006. Medel
har satsats för generella fritidsaktiviteter utan behovsbedömning inom
ramen för Baltzars anhörig- och frivilligcenter.
Kompetensutveckling
Stadsdelsnämnden har under året erhållit medel ur Kompetensfonden för
att utbilda anhörigombud. Utbildningen är ett led i att öka personalens
kunskap om anhörigas roll och förbättra bemötandet av anhöriga. Projektet
har varit ett samarbete mellan alla stadsdelar i innerstaden.
Utbildning har ägt rum i Kompetensfondens regi för personal inom äldreomsorgen som saknar grundutbildning till vårdbiträde samt undersköterska.
Nämnden och förvaltningen har beviljats 3,5 miljoner kronor från statliga
Kompetensstegen. Det är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och utvecklingsarbete inom vård och omsorg för äldre. Utvecklingsarbetet ska omfatta dokumentation, bemötande,
anhörigombudsutbildning samt vård vid livets slut. Fortbildningen ska erbjudas den personal som arbetar nära brukarna inom äldreboende och
hemtjänst både inom egen och privat regi.
Värn för äldre
Under året har nämnden och förvaltningen drivit ett utvecklingsarbete för
att uppmärksamma och stödja äldre som utsätts för hot och våld. En handlingsplan har sammanställts. Vidare har en arbetsgrupp bildats bestående
av olika personalgrupper som är kontaktpersoner när det gäller Värn för
äldre. En broschyr har spridits med information om namn och telefonnummer till kontaktpersoner, jourverksamheter m.m. En halvdagsutbildning har genomförts under hösten 2005 för hemtjänstpersonal och
biståndshandläggare tillsammans med personal från Vantörs stadsdelsförvaltning. Utbildningen var ett led i att öka kunskapen hos personalen kring
dessa frågor. Utbildningsinsatserna kommer att fortsätta under 2006.
Hälso- och sjukvård
Äldreboendena inom den kommunala hälso- och sjukvården bedriver
öppen hälso- och sjukvård och omfattar den sjukvård som utövas av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Behovet av hälso- och sjukvård
är relaterat till såväl hälsa som livskvalitet och sjukvården ska utföras på
uppdrag från den boende i dennes eget hem. Sjukvården ska vara av god
kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården. All behand-
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ling ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
samt så långt som det är möjligt utformas och genomföras tillsammans
med patienten.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) representerar västra och
centrala staden i sjukvårdsområdets Norra läkemedelskommitté som
sammanträder ca 4 gånger per termin. MAS representerar samtliga Mas:ar
i Stockholms län och sitter med i olika arbetsgrupper i Nikola, ett
rikstäckande nätverk under ledning av Hjälpmedelsinstitutet inom inkontinensområdet. Nätverket träffas två heldagar per år.
Hygienrutiner
Våren 2005 genomfördes en studie om basala hygienrutiner. Syftet var att
utreda kunskapen hos vårdpersonal inom äldreboenden och hemtjänst i
egen regi samt att se om arbetsgivaren levde upp till sitt ansvar vad gällde
tillgång till information och hjälpmedel. Informationen samlades in genom
en enkätundersökning och resultatet redovisades under hösten 2005.
Studien kommenteras även i verksamhetsberättelsens del 2.
Barnmorskeprojektet
Under 2005 har ett projekt inletts som kallas ”Barnmorskans kunskap till
nytta för äldre kvinnor”. Syftet är att öka sjuksköterskornas kunskap om
äldre kvinnors hälsoproblem av gynekologisk art och därigenom också
förhoppningsvis öka den äldre kvinnans välbefinnande. De flesta tillfrågade kvinnorna har varit positiva till att ingå i projektet och endast några
få har avböjt. Projektet som drivs genom kompetensfonden är ett samarbete mellan Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm, och ska pågå till
februari 2006.
Samverkan med landstinget
En överenskommelse mellan landstinget och staden om hälso- och sjukvårdsansvaret för äldre samt fysiskt funktionshindrade, funktionshindrade
med utvecklingsstörning och vissa funktionshindrade med hjärnskada,
träffades i juni år 2002. En arbetsgrupp med representanter från både
landstinget och stadsdelarna har under 2005 arbetat fram en lokal överenskommelse som inte kunnat fullföljas på grund av att det inte finns en
enighet kring begreppet utskrivningsklar. Meningen är att den lokala överenskommelsen ska komplettera lagstiftningen om utskrivningsklar och
fastställa samverkansrutiner för alla inblandade aktörer i äldrevården;
myndighetsutövning, hemtjänst, primärvård, äldreboende och geriatrisk
klinik.
Samverkansgruppen ”Samverkan i vårdkedjan” (SIV) med representanter
från S:t Görans sjukhus AB, övrig geriatrik, primärvård, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och biståndshandläggare vid flera stadsdelsförvaltning-
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ar har träffats fyra gånger under året och diskuterat avvikelse och olika
samverkansfrågor som berör vårdkedjan.
Norrmalms, Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar har
träffat utförarna inom primärvården fyra gånger under året om
samverkansfrågor. I gruppen ingår primärvårdens verksamhetschefer,
stadsdelarnas verksamhetschefer, MAS:ar och sektionschefer för biståndshandläggarna. Samverkan med landstinget sker även på chefsnivå inom de
två organisationerna.
Läkemedelsgenomgångar
Marieberg och Serafens äldreboenden har under hösten 2005 genomfört
läkemedelsgenomgångar i samverkan med apotek och primärvård. Rapporterna redovisas under första kvartalet 2006. Läkemedelsgenomgångar
ger en bättre och oftast lägre läkemedelsförbrukning för vårdtagaren och
en bra utbildning för personalen.
SNAC-projektet
Stockholm stad genom Kungsholmens stadsdelsnämnd ingår som en av tre
kommuner i forskningsprojektet The Swedish National Study on Ageing
and Care. Projektet drivs av Äldrecentrum och är en longitudinell studie
av den äldre befolkningen samt en fortlöpande studie av vårdsystem. Såväl
biståndshandläggare, kvalitetsuppföljare och MAS som utförare av äldreomsorg inom stadsdelsområdet är involverade i projektet. Verksamhetschefen för äldre och funktionshindrade ingår i ledningsgruppen.
En baselineundersökning är genomförd under året. Aktuella insatser för
varje individ inom äldreomsorgen har dokumenterats enligt ett särskilt
protokoll. Dessa uppgifter uppdateras kontinuerligt vid omprövning av
beslut. Utförarna rapporterar förändringar när det gäller de som bor i
äldreboenden. Resultaten av undersökningarna presenteras underhand, och
resultat börjar nu komma som kan användas i planeringen av framtida
äldreomsorg.
Under året har två konferenser tillsammans med de övriga kommunerna
genomförts. Styrgruppen träffas varje månad och ledningsgruppen minst
två gånger per år. Kungsholmens stadsdelsnämnd och pensionärsrådet har
fått information av projektledaren. Biståndshandläggare och utförare får
kontinuerlig återkoppling av resultaten. Delrapporter distribueras i stor
omfattning. Biståndshandläggarnas insatser i projektet är betydande och
en handläggaranställning bekostas av projektet.
Omvandling av äldreboende
Jämfört med 2004 års befolkningsprognos kunde förvaltningen inför 2005
konstatera en ännu större minskning av antalet personer 80 år och äldre
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fram till år 2010 än vad som tidigare prognostiserats. Antalet äldre har
minskar från 4 615 år 1990 till 3 371 årsskiftet 2004/05 och beräknas
minska med ytterligare 1 000 personer till årsskiftet 2014/15. Antalet äldre
beräknas minska i hela staden med cirka 8 000 personer eller knappt 20
procent de närmaste tio åren.
På Kungsholmen fanns 510 platser med heldygnsomsorg fördelade på 10
enheter med olika inriktningar drivna i egen regi eller på entreprenad i oktober 2004. Av dessa var 206 platser med somatisk inriktning, 253 platser
med demensvård, 12 platser med inriktning mot geropsykiatri samt 39
platser för korttidsboende eller växelvård varav 13 med inriktning på
demens och 26 med somatisk inriktning.
Stadsdelsnämnden fastställde den 21 oktober 2004 en plan för anpassning
av antalet äldreboendeplatser till det minskade antalet äldre inom Kungsholmens stadsdelsområde. Planeringen omfattade en omvandling av totalt
99 platser och ska vara genomförd senast 2007. Efter denna kommer
Kungsholmens stadsdelsnämnd fortfarande att ha 409 platser i äldreboende med heldygnsomsorg samt 251 platser på servicehus. I realiteten innebär det dock ingen minskning eftersom relationen mellan antalet platser i
äldreboende med heldygnsomsorg och antalet äldre över 80 år kommer att
vara oförändrad eller t.o.m. öka något.
Arbetet med att genomföra de beslutade förändringarna påbörjades under
2005. Ett våningsplan med 13 korttidsplatser avvecklades på Stadshagsgården. Föreberedelser är gjorda för att flytta övriga korttidsplatser till
Solbacken och Serafen under 2006. Inga nya öldre har flyttat in på Essinge
äldreboende, Mariebergs äldreboende, Lindens äldreboende samt Pilgårdens gruppboende. Lindens äldreboende var tomt vid årsskiftet 2005/2006
och ska bygga om till gruppboende för funktionshindrade.
Tomma platser av det totala antalet per den 31
december 2005
Antal
Totalt
tomma
antal
platser
platser
Essinge
23
38
Marieberg
4
18
Linden
8
8
Pilgården
2
8
Pilängen
5
15
Totalt
42
87
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Förbättringar för personer med funktionshinder
Insatser utifrån det handikappolitiska programmet
Det handikappolitiska programmet ersätter handikapplanen från år 1999
och fastslår Stockholms stads handikappolitiska mål och inriktning. Det
handikappolitiska arbetet skall särskilt inriktas på:
Det övergripande målet är att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. År 1999 påbörjade staden ett tillgänglighetsprojekt
för att se till att den yttre fysiska miljön på gator, torg och i parker blir
tillgängliga för personer med funktionshinder. Tillsammans med
stadsdelsförvaltningarna, stadsdelsnämndernas handikappråd m.fl. tas
åtgärdsprogram fram. Som en följd av detta påbörjades arbetet med
tillgänglighetsplaner för varje stadsdel. I arbetsgruppen för att ta fram en
tillgänglighetsplan för Kungsholmens stadsdelsområde har förutom
personal från trafikkontoret även representanter från stadsdelsförvaltningen, handikappråd och pensionärsråd, SL samt färdtjänsten deltagit.
Syftet är att ge en övergripande bild av stadsdelens tillgänglighet och
användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Tyngdpunkten i
arbetet har legat på att lokalisera de stråk som sammanbinder stadsdelens
viktiga start- och målpunkter, inventera stråken samt att planera åtgärder
för att eliminera eventuella hinder utmed stråken. Stråken omfattar både
gångbanor och gångvägar. Även områdena runt tunnelbaneuppgångarna
har inventerats. Tillgänglighetsplanen för stadsdelsområdet är nu färdig
och åtgärderna skall genomföras under år 2006 – 2007.
Frågor och beslut som berör medborgare inom Kungsholmens stadsdelsnämnd ges ett funktionshindersperspektiv och tas upp ur detta perspektiv
på handikapprådets möten. Rådet, som består av sju ledamöter, träffas ca
en gång i månaden före nämndens sammanträden för att initiera nya frågor
och yttra sig över ärenden som är relevanta för personer med funktionshinder. På en del av handikapprådets möten har en representant för
företagarföreningen på Kungsholmen deltagit. I kontakter med företagarföreningarna informeras om kraven på god tillgänglighet för personer med
funktionshinder. Under året har löpande information getts till handikapprådets ledamöter angående nämndens verksamheter för personer med
funktionshinder.
Biståndshandläggarna, som har goda kunskaper om olika funktionshinder,
ger råd om socialtjänstens och andra myndigheters resurser för funktionshindrade. Samplanering med andra verksamhetsområden, landsting och
försäkringskassa är en viktig del i arbetet kring personer med omfattande
funktionshinder. Biståndshandläggarna informerar om möjligheterna att få
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en individuell plan vid personliga besök .
Kompetensutveckling
Personal har genom Kompetensfonden fått fortlöpande utbildningsinsatser.
Diskussioner om att skapa struktur för fortsatt kompetensutveckling inom
verksamhetsområdet pågår inom ramen för projektet Lys, Kompa, Funka.
Vidare har basutbildning erbjudits personliga assistenter, som saknat
teoretisk omvårdnadskompetens.
Sedan 2004 driver Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar i
samarbete med Kompetensfonden ett team som med hjälp av tydliggörande pedagogik skall ge stöd till personer med förvärvade hjärnskador
eller neuropsykiatriska funktionshinder. Dessa personer behöver ett väl
strukturerat individuellt utformat stöd för att klara sin vardag. Syftet med
projektet är bl.a. att arbeta fram en väl fungerande stödform som gör att
personer som ingår i målgruppen på sikt blir mer självständiga och
fungerande och därmed i behov av färre insatser. Under våren 2005 har
teamet successivt stärkts vad gäller arbetssätt, arbetsroller, rutiner och
administration. Teamet har under året arbetat med ca 20 brukare.
Kontakten och arbetet med brukarna har fungerat väl och projektet har
hittills visat att stödteamet utför en insats som motsvarar behovet.
Kronobergs gruppbostad
En översyn har sen tidigare gjorts av Kronobergs gruppbostad och den
visar på ett förändringsbehov. Framför allt gäller det lokalerna som
behöver förändras för att fungera bättre som gruppbostad. Byggstart var
planerad att ske våren 2005 och återflytt hösten 2005. Enligt den äldreomsorgsplan som stadsdelsnämnden fastställde den 21 oktober 2004 ska
Lindens gruppboende för äldre avvecklas och möjligheterna att använda
lokalerna till en gruppbostad för funktionshindrade undersökas.
Vid en jämförelse mellan att bygga om Kronbergs gruppbostad och att
omstrukturera Linden till en gruppbostad fann förvaltningen att Linden,
förutom att vara kostnadsmässigt någorlunda förmånligt också är ett bra
alternativ ur tillgänglighetssynpunkt. Kronobergs gruppbostad bör däremot
avvecklas eftersom en ombyggnad enligt fastighetsägarens kostnadskalkyl
blir förhållandevis kostsam samtidigt som det finns risk för att de långvariga och efterhängsna problemen i fastigheten kvarstår. De fem personer
som i dag bor på Kronobergs gruppbostad bör få flytta till Lindens gruppbostad efter ombyggnaden. Eftersom den nya Lindens gruppbostad
kommer att bestå av sex lägenheter finns utrymme för ytterligare en
boende.
Förvaltningen har under året utrett frågan om ombyggnad av Linden men
bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och som från början var
positiva, har i utredningens slutskede framfört ytterligare synpunkter och
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processen har för tillfället stannat upp. Detta är olyckligt för de boende på
Kronoberg men förvaltningen hoppas att frågan får en lösning tidigt under
2006.
Habilitering för barn
Sedan den 1 januari 2005 bedriver Kungsholmens stadsdelsförvaltning,
under en treårig projektperiod, också Ballongens habiliteringsenhet i
Skarpnäck. Ansvarig för verksamheten är enhetschefen vid Stadshagens
habiliteringsenhet. Försöksverksamheten förväntas ge svar på frågorna om
det finns behov av och ekonomiska förutsättningar för att driva båda
habiliteringsenheterna, om det finns ytterligare samordningsvinster och
om förankringen hos kranskommuner och habiliteringscentra förbättrats.
Det första året har en stor del av arbetet inneburit att klargöra och hantera
skillnader och likheter mellan enheterna i exempelvis administrativa
system, anställningsförhållanden och delegation, men också fortbildning
och viss gemensam planering. Ballongen har kö till sin verksamhet och
har tagit in ytterligare barn. Det innebär en klar förbättring för föräldrar
och förskolebarn med rörelsehinder att man fått tillgång till fler platser
med den verksamhet och inriktning som man som förälder efterfrågar. För
närvarande finns det underlag och ekonomiska förutsättningar för att driva
två habiliteringsenheter i Stockholm. Vad gäller samordning finns inga
sådana klara vinster att redovisa detta första år.

Uppsökande och förebyggande insatser för hemlösa och psykiskt
funktionshindrade
På vuxensektionen och socialpsykiatriska enheten finns två uppsökare och
bosamordnare. De arbetar med att försöka förhindra att personer blir vräkta från sina lägenheter. När uppsökarna får kännedom om någon person
som kan vara i behov av insatser från socialtjänsten, så försöker de träffa
personen i fråga för att göra en bedömning av behovet av insats. Vid
behov kontaktas psykiatrins öppenvårdsmottagning. Boendestödjare finns
för personer med missbruksproblematik, psykiska funktionshinder och för
vuxna med andra sociala problem. Boendestödjarna kan vid akuta situationer snabbt gå in och genomföra insatser.

Medarbetarna
Sjukfrånvaroutvecklingen
Nedanstående redovisning är hämtad ur lönesystemets frånvarostatistik.
Arbetad tid är arbetstid när alla ledigheter är frånräknade.
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Arbetad tid i %
Sjukfrånvaro i %

2001

2002

2003

2004 2005

66,9
12,2

65,8
13,1

69,4
12,8

69,0 69,9
13,1 12,2

Den totala sjukfrånvaron minskade tydligt 2005 jämfört med 2004 och
även jämfört med 2003 och 2002. Inom äldreomsorgen är sjukfrånvaron
12,3 % (19,2 % 2004) för undersköterskor och 26,5 % (24,2 %) för
vårdbiträden. Äldreomsorgens höga sjukfrånvaro kan förklaras med att
Kungsholmen har lagt merparten av verksamheten på entreprenad och
personalen har då övergått till entreprenadföretagen. En tydlig tendens har
varit att vid varje sådan verksamhetsövergång har personal med hög sjukskrivning valt att stanna kvar i stadens tjänst, eftersom man fått den
valmöjligheten. Vid millennieskiftet hade stadsdelsförvaltningen knappt
1 900 månadsavlönade jämfört med drygt 1350 vid senaste årsskiftet.
Personalen har alltså minskat med cirka 550 på fem år, och äldreomsorgen
står för så gott som hela denna minskning. Samtidigt som totala antalet
anställda minskat kraftigt har antalet långtidssjukskrivna varit nästan
oförändrat och därmed kommit att utgöra en allt större andel av den
kvarvarande personalen.
Av enheterna inom äldreomsorgen har hemtjänsten och hemstödet en hög
sjukfrånvaro medan övriga enheter har lägre sjukfrånvaro än förvaltningen
totalt. Inom handikappomsorgen har sjukfrånvaron minskat något för vårdare och medan den ökat för skötare. Inom förskolan har sjukfrånvaron för
förskollärare minskat till 13,4 % (15,4 %) och för barnskötare till 10,1 %
(11,5 %). Lärare ligger på en fortsatt låg nivå även om sjukfrånvaron ökat
något. Socialsekreterare har minskad sjukfrånvaro till 10,5 % (13,8 %).
Den särskilda sjukförsäkringsavgift som införts 2005 innebär att arbetsgivaren ska betala 15 % av sjukpenningen för anställda som är sjukskrivna
på heltid. En positiv utveckling är att antalet långtidssjukskrivningar (> 60
dagar) på heltid minskat markant. Antalet sjukskrivna på deltid visar en
lägre minskning. Vid årsskiftet var antalet anställda med mer än 60 dagars
sjukskrivning 88 (112 jmf 2004) varav 51 (69) på heltid och 37 (43) på
deltid.
Antalet anställda med tidsbegränsad sjukersättning har ökat till 61 (48),
vilket innebär att av förvaltningens tillsvidareanställda har 5,3 %
tidsbegränsad sjukersättning. Det är främst sjukersättning på deltid som
ökat till 25 (16).
Åtgärder för minskad sjukfrånvaro och förbättrad hälsa
Stadsdelsförvaltningen gör stora insatser för att minska sjukfrånvaron, både genom förebyggande åtgärder och insatser under sjukskrivningsperio-
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den. Sannolikt är det dessa insatser som nu börjar ger resultat i minskad
sjukfrånvaro.
Förvaltningen deltar i ett arbetsmiljöprojekt Sunt Liv som syftar till att
minska sjukfrånvaron och finna nya och beprövade metoder för att
systematiskt undersöka arbetsmiljön och förebygga ohälsa. Deltagare är
sedan tidigare år samtliga förskoleenheter, två skolenheter, verksamhetsområdet individ och familj. Under 2005 har administrativa enheten samt
hemtjänsten och hemstödet tillkommit. Medarbetarna har deltagit i en omfattande enkätundersökning med frågor om arbete, hälsa och livsstil. Enkätsvaren är tillsammans med den kartläggning av arbetsmiljöarbetet på
enheterna som genomförts underlag för insatser inom arbetsmiljö- och
hälsoområdet.
Utifrån enkätresultaten har flera insatser genomförts. Rökare har erbjudits
en spirometriundersökning; ett andningsprov för att mäta lungkapaciteten.
För överviktiga pågår en viktväktargrupp med 19 deltagare som fortsätter
under 2006. Förvaltningens chefer erbjöds en föreläsning om chefens roll i
det stressförebyggande arbetet. Samtliga medarbetare som deltar i Sunt liv
inbjöds till en föreläsning ”balans i livet” som anordnades vid sex tillfällen
med 288 deltagare.
Stora yrkesgrupper som deltagit sedan starten av Sunt Liv är barnskötare,
förskollärare, lärare och socialsekreterare. Av dessa visar samtliga utom
lärargruppen en markant sjukfrånvarominskning. Ett antagande är att det
arbetsmiljöarbete som genomförts inom Sunt liv nu börjar resultera i
minskad sjukfrånvaro. Utbyggnaden inom förskolan med nyrekrytering av
personal är sannolikt en annan förklaring till minskningen.
Det är angeläget att anställda som har någon arbetsförmåga kan återgå i arbete helt eller delvis. Rehabiliteringsträffar ska komma till stånd i ett tidigt
skede av sjukskrivningsperioden. Vid förvaltningen finns en rehabiliteringsgrupp som utifrån ett helhetsperspektiv samordnar information och
kunskap som gynnar den anställdes rehabilitering. En personalkonsulent
arbetar huvudsakligen med rehabiliteringsfrågor. Personalkonsulenten har
ett nära samarbete med försäkringskassans samordnare som arbetar med
arbetslivsinriktad rehabilitering av förvaltningens sjukskrivna. Gemensamt
inventeras regelbundet pågående sjukfall med över 30 dagars sjukfrånvaro
och rehabiliteringsutredningar samt pågående tidsbegränsade sjukersättningar följs upp.
Chefer inom verksamhetsområdet Barn och ungdom deltar i ett chefstödsprogram som leds av företagshälsovården. Programmet, kallat Chefens
dilemma, tar under ett antal seminarier upp frågor om hälsa och samarbetsklimat ur ett ledningsperspektiv.
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En gruppverksamhet pågår i uttryckande konstterapi med deltagare från
förskolan som är långtidssjukskrivna.
Långtidssjuka och medarbetare i riskzon för sjukskrivning har erbjudits att
delta i en konsultledd samtalsgrupp med syfte att ge möjlighet till förändring av livssituationen.
Friskvård är prioriterat och förvaltningens policy är att arbetet ska organiseras så att medarbetarna får möjlighet till en betald friskvårdstimme i
veckan. Gemensamma aktiviteter stöds som deltagande i cykla-gåkampanj, motionslopp, kulturklubb och sångkör. I stort sett samtliga
arbetsenheter har friskvårdsombud som informerar och aktiverar
arbetskamraterna. 120 tjänstecyklar finns utplacerade vid samtliga arbetsenheter. Förvaltningen deltar i stadens satsning på subventionering av
årskort vid stadens simhallar.
Kompetensförsörjning
Delaktighet och inflytande är viktiga faktorer för medarbetarnas möjlighet
att utföra ett bra arbete och samverkansavtalet och arbetsplatsträffarna är
centrala delar. För att förbättra tillämpningen av samverkansavtalet har
under året utbildningar genomförts för samtliga enheter med inriktning på
samverkansavtalets syfte och praktiska tillämpning och med tyngdpunkt
på arbetsplatsträffen. Uppföljningen av avtalets tillämpning sker genom
Alida-gruppen, en partsammansatt grupp med deltagare från arbetsgivare
och fackliga organisationer.
Under året har personalförsörjningen klarats utan problem med undantag
av rekryteringen av förskollärare. Det är relativt enkelt att få förskollärare
till nystartade förskoleavdelningar medan det till övriga avdelningar i
några fall varit rekryteringssvårigheter.
För att säkra kompetensförsörjningen i ett längre perspektiv och öka attraktionen för arbeten inom förvaltningen har nämnden en positiv inställning till att ta emot studerandepraktikanter.
Från Lärarhögskolans verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har under
året cirka 220 studenter medverkat i förskolans och skolans verksamheter.
Ett stort antal elever från grundskolan (PRAO), gymnasieskolans barn och
ungdomsprogram samt omvårdnadsprogrammet har beretts plats. Några
enheter har haft ungdomspraktikanter, sjukgymnaststuderande och teckenspråksstuderande och några studerande från folkhögskolor och socialhögskolan har gjort sin praktik inom förvaltningen.
Samtliga verksamheter inom omsorg om funktionshindrade deltar i sta-
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dens EU-projekt ”Lys, kompa och funka”.
Genom Kompetensfondens utbud har många medarbetare getts möjligheter till kompetensutveckling. Bland annat har vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen genomgått grund- och vidareutbildning.
Vid utvecklingssamtalet inventeras medarbetarens kompetens och
individuella kompetensutvecklingsplaner görs. På enhetsnivå utgör
planerna underlag för en bedömning av den samlade kompetensutvecklingen.
Verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter
Kungsholmen och Essingeöarna fortsätter att vara den stadsdelsnämnd
som tar emot flest lärarstudenter i staden i förhållande till antalet elever i
grundskolan. Under hösten 2005 hade vi sammanlagt cirka 220 studenter i
våra förskolor och skolor, inklusive de tre gymnasieskolorna. De första
lärarstudenterna har nu börjat examineras, varav några har fått anställning
i Kungsholmens skolor.
Under höstterminen 2005 startade ett utvecklingsprojekt med fortsättning
under 2006, till största del finansierat av Lärarhögskolan, med syfte att
bland annat öka kunskapen hos förskole- och skolpersonal om lärarutbildningen i allmänhet och den verksamhetsför1agda utbildningen i synnerhet
och att skapa möjligheter till skolutveckling tillsammans med högskolorna.
Chefsutveckling och chefsförsörjning
Chefsutveckling bedrivs på flera olika sätt. Chefer med verksamhets-,
personal- och budgetansvar träffas under förvaltningschefens ledning i
Chefsforum tre timmar varje månad. En gång per år ägnas en heldag åt
omvärldsfrågor. Chefsgrupper får separat olika typer av ”påfyllning” i
form av t.ex. handledning i grupp. Cheferna deltar i kompetensfondens
ledardagar, utbildningar och gruppverksamheter. Nya chefer inom
organisationen får introduktion med fokus på personal- och ekonomifrågor.
För att säkra framtida kompetensförsörjning av ledare har förvaltningen
med medel från kompetensfonden genomfört ett ettårigt projekt ”Framtida
ledare” för tio yngre medarbetare som bedömts lämpliga till framtida
ledaruppdrag. Flera har fått chefsuppdrag inom förvaltningen eller inom
staden.
Samtliga enhetschefer och biträdande enhetschefer inom verksamhetsområdet Barn och ungdom har genomfört en fortbildning om coachande
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ledarskap.
Övertalighet
Förvaltningens övertalighet avser i det närmaste enbart verksamhetsområdet äldreomsorg. Som redovisats ovan har övertalighet inom äldreomsorgen uppstått då verksamhet övergått till att drivas på entreprenadt.
Under året har minskning skett av verksamheten vid Stadshagsgården samt
vid Kungsholmens hemtjänst och hemstöd beroende på att vårduppdragen
minskat. Detta innebar att cirka 25 anställda blev övertaliga. Av dem har
två slutat i staden, fem beviljats särskild ålderspension och fem fått tillsvidareanställning vid annan förvaltning eller inom stadsdelsförvaltningen.
Avgångsersättning har beviljats 14 anställda vid Stadshagsgården och
Kungsholmens hemtjänst och hemstöd som ett led i att minska aktuell och
förväntad övertalighet.
Omorganisation av stadens tekniska förvaltningar och integrationsförvaltningens nedläggning innebar att fyra personer placerades vid stadsdelsförvaltningen och för tre av dem har övertaligheten lösts.
Övertaligheten har för övriga tillfälligt lösts genom placering på lediga
vikariat och utbildningsvikariat som uppstått genom stadens satsning på
kompetensutveckling. Genomförda insatser har medfört att förvaltningen
har en låg nettoövertalighet.
Förvaltningen har under året deltagit i två stadsövergripande projekt, dels i
förvaltningsringar som syftar till att underlätta placeringen av
”anställningsbara” övertaliga och dels i ett nätverk för handläggare av
övertalighetsfrågor.
Förkortad arbetstid
Nämnden har under 2005 ansökt om projektmedel till Kompetensfonden
för ett projekt inom förskolan med möjlighet till förkortad arbetstid för
personal över 55 år. Förnyad ansökan har inlämnats för att under 2006
genomföra ett projekt med förkortad arbetstid och kompetensväxling.
Syftet är att heltidsarbetande förskollärare och barnskötare inom förskolan
födda 1949 eller tidigare får minskad tid i barngrupp och därmed möjlighet att pröva andra arbetsuppgifter tre timmar per vecka samt förkortad
arbetstid med två timmar per vecka.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
För att säkerhetsställa en god arbetsmiljö har ett antal systematiska
genomgångar av arbetsmiljön gjorts under året. Stadsdelsförvaltningen har
en arbetsmiljöpolicy och rutiner för arbetsmiljöarbetet. På arbetsplatsträffar är arbetsmiljöfrågor en återkommande punkt.
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Förvaltningsledningen gör varje vecka verksamhetsbesök vid en enhet.
Vid besöken diskuteras förutom verksamhetens innehåll, mål och åtaganden bland annat arbetsmiljöfrågor, sjukfrånvaro och personalsociala
frågor.
En tvådagars arbetsmiljökurs för chefer, arbetsplatsombud och skyddsombud genomfördes under hösten 2005.
Fysiska skyddsronder har genomförts på i stort sett alla enheter i samarbete med skyddsombud och arbetsplatsombud. Handlingsplaner har
upprättats i förekommande fall och uppföljning sker på arbetsplatsträffar
och i samverkansgrupp. Akuta åtgärder i den fysiska såväl som i den
psykosociala arbetsmiljön diskuteras och åtgärdas snarast.
Den psykosociala skyddsronden har genomförts i form av en enkätundersökning. Sammanställning och uppföljning sker på arbetsplatsträffar
och i samverkansgrupp. För de enheter som deltar i Sunt liv har den
psykosociala enkäten ersatts av den enkätundersökning som ingår i
projektet.
Under året har utvecklingssamtal genomförts med samtliga medarbetare
med några få undantag. Samtalen fungerar som ett viktigt komplement till
skyddsronderna när det gäller att undersöka arbetsförhållanden.
Förvaltningsgruppen är förvaltningens skyddskommitté. Två gånger under
året är temat arbetsmiljöfrågor. Då deltar även företagshälsovården med
redovisning av sjukfrånvaron och förvaltningens arbetsmiljöarbete
diskuteras.
Vad gäller riskbedömningar i verksamheten så arbetar flertalet enheter
förebyggande och så långt det är möjligt med bedömningar utifrån
arbetsrisker som leder till ohälsa och olycksfall. Förändringar tas upp till
diskussioner på arbetsplatsträffar och personalmöten och berörd personal
deltar i möjligaste mån i utformningen av förändringar. Flertalet enheter
har rutiner för förändringsarbetet med utarbetade handlingsplaner med
åtgärdsförslag. Till viss del saknas dock skriftlig dokumentation vilket
behöver förbättras.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm
Nya bostäder
Planeringen av stadsutvecklingsområdet Lindhagen fortsätter. Tidplanen
har försenats beroende bl.a. på miljöproblem från Essingeleden. Stadsdelsnämnden - samtliga partier - har hos stadsbyggnadsnämnden begärt en ut-
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redning av möjligheten att efter Fredhällstunneln fortsätta att gräva ned
och överdäcka Essingeleden över resten av Kungsholmen. Planen av den
första stora utbyggnadsetappen, kv Kojan med 1200 lägenheter, har överklagats av Vägverket p.g.a. närheten till Essingeleden och byggstart har
därför inte kommit igång. Beslut väntas i regeringen under våren 2006.
Planering av gruppbostäder och förskolor i kvarteret ligger dock fast.
Utbyggnaden i Lindhagen förväntas ge en stor ökning av såväl förskolesom skolbarn.
Den osäkra tidplanen för de nya bostäderna gör att det är svårt att beräkna
när den nya skolan behöver vara klar. Planering av skola pågår dock i
utvecklingsdiskussioner och idéutveckling om en ny formerna för en ny
grundskola.
Parktävlingen av Kristinebergs strandpark har avgjorts. Beslut om genomförande och kostnader är tagna och under 2005 har förberedelser tagits för
att arbetet med parken ska kunna starta under 2006.
En stor utbyggnad i kv Luxviken på Lilla Essingen pågår sedan flera år
och kontinuerligt inflyttning har skett med ca 75 lägenheter under 2005.
Ett stort antal inflyttande är unga familjer med barn eller där barn kan
förväntas. Två förskolor har öppnats i området.

Effektiviserat remissförfarande
Stadsdelsförvaltningen deltar aktivt i det planeringsarbete som sker genom
stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen söker medverka vid samtliga
samrådsmöten, för att ge stadsdelsnämnden ett så gott beslutsunderlag som
möjligt. Det är viktigt att snabbt få fram nya planer för bostadsbyggande,
men det är samtidigt viktigt att ge boende och verksamma de möjligheter
som enligt plan- och bygglagen finns till inflytande i planeringsprocessen.
Förvaltningen är angelägen om att så långt möjligt hålla de remisstider
som satts ut.

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad
Inom stadsdelsområdet finns flera olika organ för samverkan med företag
och andra samverkansparter. Företagen företrädda av företagarföreningen
möter stadsdelsförvaltningen och arbetsförmedlingen i Jobbnätet. Tillsammans med fastighetsägarna och närpolisen möts man i det lokala
brottsförebyggande rådet. I planeringen inför nationaldagsfirande och
andra samlingar skapas särskilda samverkansgrupper. Stadsdelsförvaltningen och den största företagarföreningen har allt sedan stadsdelsreformen ett mycket nära samarbete.
Under 2005 två företag på Kungsholmen miljödiplomerats. Miljö-
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diplomering är en metod som Stockholms stad har utvecklat för att få småföretag att starta ett systematiskt miljöarbete. De får hjälp att införa ett
förenklat miljöledningssystem i sin verksamhet. Arbetet kan handla om att
effektivisera transporterna och energianvändningen, minska mängden
kemikalier, öka andelen miljömärkta varor och livsmedel samt förbättra
avfallshanteringen vilket minskar företagets negativa miljöpåverkan.
Stockholms stads miljödiplom passar i stort sett alla typer av verksamheter.
Kungsholmen har även i samarbete med Stockholm mobilitet arbetat med
företagens transporter och resor.
Konsumentvägledaren har kontakt med enskilda företag, butiker och med
företagarföreningarna. Tre marknadsundersökningar har gjorts; dels
beträffande produktsäkerhet för läragå-stolar för småbarn, dels hur butikerna exponerar och skyltar sina krav- och ekologiska livsmedel och dels
hur kunskapen om tre års reklamationsrätt ser ut i butiker.

Feriearbete
Under sommaren var 35 ungdomar födda 1987-89 i feriearbete. Det var 14
flickor och resten pojkar. Det flesta hade sin placering inom vård och
omsorg samt på restauranger.

Trafik
Kungsholmens stadsdelsnämnd har varit drivande i samverkan för hållbart
resande med bl.a. delprojekten säker och lekvänlig skolväg och bilpool.
”Bilpool” ingår numera i Stockholm mobilitet där även ”kvalitetssäkring
av företagens transporter och resor” ingår. Säker och lekvänlig skolväg är
en av trafikkontorets verksamheter. Samarbetet med dessa verksamheter
fortsätter. Kullskolan och Essingeskolan deltog i tävlingen cykla och gå
till skolan där 86,7 % respektive 88,6 % av barnen cyklade eller gick
under en vecka. Essingeskolan fick pris för sin insats. Nämnden har även
deltagit i planeringen och genomförande av trafikveckan.
Förvaltningen har 120 miljöfordon; 100 tjänstecyklar köptes in 2004, och
ytterligare 20 under 2005. Dessa har fördelats ut till olika enheter inom
förvaltningen. Administrationen på förvaltningen har varken miljöbilar
eller bensinbilar. Posten delas ut med cykel eller elmoped. Parkingenjören,
lokalintendenter liksom övrig personal cyklar, går eller åker kommunalt i
första hand. Två personbilar och en lätt lastbil leasas av nämndens
verksamheter.
I maj 2005 deltog 250 medarbetare i den årliga cykla eller gå kampanjen. I
juni, juli och augusti utmanade förvaltningen tillsammans med trafik-

ABCDE
aåê=NMOJMSMJMS==
=
páÇ=OV=ESPF==

kontoret alla stadens förvaltningar att cykla eller gå till jobbet.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
Miljöprogrammet
Kungsholmens största miljöproblem är Essingeleden och stadsdelsnämnden - samtliga partier - har därför begärt en utredning av stadsbyggnadsnämnden av möjligheten att efter Fredhällstunneln fortsätta att gräva ned
och överdäcka leden över Kungsholmen.
Kungsholmens stadsdelsnämnd hade ett generellt miljöåtagande 2005:


Vi ska arbeta för en bättre miljö genom att arbeta med de punkter i
stadens miljöprogram som är aktuella för verksamheten.

För åtagandet formulerade varje enhet minst ett åtagande för den egna
verksamheten med tillhörande arbetssätt. Åtagandena handlar om att källsortera, byta till lågenergilampor, släcka lampor, köpa miljömärkta varor,
öka andelen ekologiska livsmedel, använda torra städmetoder och genomföra allergironder. Enheterna har uppfyllt de flesta av sina miljöåtaganden.
Säkra varor och hållbar energianvändning är mål som är svåra att arbeta
med. Det är svårt att få tag på ekologiskt framställda livsmedel i önskad
utsträckning. Leveranstiderna är dessutom ofta längre än för andra livsmedel. Ambitionen att KRAV-auktorisera förskolor har stött på problem
eftersom många förskolor är byggda som mottagningskök.
För att kunna följa upp målet om hållbar energianvändning krävs en kontinuerlig och tillförlitlig statistik, vilket Fortum inte har kunnat leverera.
Efter stora påtryckningar har statistik levererats i slutet på 2005 så först
2006 kan slutsatser dras om förbrukningen.
Nämnden har ambitionen att ha ett miljöombud på varje arbetsplats. Under
2005 har miljöombuden erbjudits verksamhetsinriktade utbildningar,
grundläggande miljöutbildning och olika studiebesök.
Under hösten deltog nämnden i planeringen och genomförandet av
inspirationsdagen i Stadshuset för alla 1200 miljöombud i Stockholms
stad. Det var utställningar, seminarier och framföranden i speakerscorner
samt en avslutande mingelmiddag.

Agenda 21

Grönskande levande gårdar och närsamhällen
Under 2005 fortsatte den mycket uppskattade verksamheten under namnet
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Grönskande levande gårdar. Gårdsvandringar och inspirationsmöten har
arrangerats. Nyhetsbrev har producerats och skickats till medborgare och
verksamheter.
Tre gårdar har fått starthjälp till gårdsutveckling. Gårdsgruppen får hjälp
att arrangera ett möte för att ta fram en plan för hur gården ska utvecklas.
Miljömiljarden
Nämnden har inlett ett samarbete med SISAB för att genomföra energieffektiviseringar i Eiraskolans och Fridhemsskolans lokaler. Kontakter
med Familjebostäder har tagits för att genomföra energieffektiviseringar
på Sankt Eriksgatan 47A.
I fem fastigheter på Kungsholmen har ett arbete med att förbättra källsorteringen påbörjats. Det handlar dels om att få till en bra källsorteringslösning i fastigheten och dels om att öka kunskapen och motiveringen till
att källsortera samt att ge tips om hur man vid konsumtion kan välja för att
minska avfallsmängden och andelen farligt avfall. Projektet drivs av tio
stadsdelar med fyra projektanställda.
Stockholmare har förhållandevis nära till parker och grönområden. Men
många känner inte till den fina och intressanta natur som finns att upptäcka på nära håll. Nu kan boende i staden och särskilt förskole- och
skolbarn lockas att upptäcka den natur som finns i staden.
Stockholms naturskyddsförening har fått medel från Stockholms miljömiljard till projektet Upptäck naturen i innerstaden. Projektet genomförs i
nära samarbete med innerstadens stadsdelsförvaltningar. Målgrupper är
femåringar, femteklassare och allmänheten.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin
Medborgarnas delaktighet
Nämndens webbplats får allt större betydelse
På www.stockholm.se/kungsholmen erbjuder stadsdelsnämnden information, kommunikation och vissa tjänster dygnet runt. Där finns information
om verksamheten och om vad som planeras för framtiden. 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 funktionshindrade personer genom att den anpassats enligt
riktlinjer för Web Accessibility Initiative, WAI.
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På webbplatsen finns nämndens handlingar tillgängliga genom tjänsten Insyn. Den som så önskar kan där prenumerera på föredragningslistor och
protokoll. Insyn är anpassat för funktionshindrade personer.
Nämndens handlingar är också tillgängliga i förvaltningens reception, på
enheterna och på biblioteken.
Webbplatsen är en bra och snabb kanal som också visat sig mycket effektiv vid kriskommunikation.
Fler mötesplatser för kommunikation
En förutsättning för ökad lokal demokrati är att erbjuda möjligheter till
kommunikation mellan politiker, medborgare och förvaltning. Exempel på
mötesplatser som erbjudits 2005:
- Medborgarna kan kontakta nämndens politiker genom brev, e-post,
telefon, fax och nämndens webbplats.
- Enheterna har kontinuerlig och ofta daglig kontakt med brukare och
deras anhöriga. Det kräver välinformerad personal. För övergripande
intern information använder förvaltningen intranätet Insidan och det
interna informationsbladet.
- Stadsdelsnämndens sammanträden föregås av en öppen frågestund där
medborgarna kan ställa frågor till politikerna.
- Nämnden och förvaltningen har inbjudit allmänheten till särskilda temamöten om
- beredskap och åtgärder med anledning av naturkatastrofen i Asien,
- rapport från en nationell studie om åldrande och vård, SNACprojektet, som drivs av Äldrecentrum,
- information om lokalt tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt
program,
- presentation av kungsholmenskivan som tagits fram av Stadsarkivet,
- presentation av det nybildade ungdomsrådet,
- presentation av rapporten Tagna på sängen, en studie om valfrihet
och segregation i grundskolan.
- Brukarnas synpunkter på förvaltningens tjänster utvärderas kontinuerligt genom bl.a. enkätundersökningar. Resultaten redovisas i enheternas verksamhetsberättelser.
- Genom stadsdelsnämndens pensionärsråd och handikappråd bevakas
frågor som rör äldre och funktionshindrade personer.
- Hösten 2005 bildades ett ungdomsråd med åtta ungdomar i olika åldrar
som direkt och praktiskt ska arbeta för att påverka ungdomsverksamheterna.
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Marknadsföring av nämndens aktiviteter
Varje chef ansvarar för information och kommunikation inom sitt verksamhetsområde till medarbetare, brukare och allmänhet. Inom stadsdelsdirektörens stab finns informationsansvaret för nämndens övergripande interna och externa information.
Nämndens möten och aktiviteter marknadsförs på olika sätt beroende på
aktivitetens art. Lokaltidningarna har ökat i betydelse efter införandet av
stadsdelsnämnder. Förvaltningen och nämnden arbetar aktivt för uppmärksamhet i lokalpressen genom annonser, pressmeddelanden och personliga
kontakter. De båda lokaltidningarna har 2005 inbjudits till förvaltningsledningen för utbyte av information och diskussion.
Andra kanaler som används för marknadsföring av nämnden och nämndens aktiviteter är webbplatsen, foldrar och broschyrer, affischer, medborgarkontoret, pressmeddelanden till övriga stockholmsmedia m.m.

Metoder för att synliggöra och motverka diskriminering
Ett antal övergripande åtgärder har genomförts för att synliggöra och
motverka diskriminering.
Samtliga chefer har erbjudits en halvdagsutbildning i diskrimineringslagstiftning. Syftet var att ge chefer mer kunskap om lagarna och dess
betydelse för att bl.a. kunna rekrytera utan diskriminera.
Personalenheten samt en förskoleenhet har medverkat i ett rekryteringsprojekt. Deltagarna har blivit utbildade i Sprintmodellen, rekrytera utan att
diskriminera.
Förvaltningen har en policy mot kränkande behandling som har reviderats
våren 2005. Policyn har förankrats hos nyanställda medarbetare vid den
centrala och lokala introduktionen. Vid merparten av alla enheter tas
policydokumenten regelbundet upp till diskussion på arbetsplatsträffar där
samtliga medarbetare deltar. Enheterna utarbetar sedan egna handlingsplaner. På flera möten med alla chefer har värdegrunds- diskussioner förts
under året varav kränkande behandling varit ett återkommande ämne.
Vid alla löneförhandlingar har lönen satts utifrån avtal och kriterier.
Personalenheten och de fackliga organisationerna har i samverkan kartlagt
löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggningen har inte visat
något anmärkningsvärt och därför inte föranlett några specifika åtgärder.
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Förvaltningens arbete med arbetsvärdering Bas har pågått under 2005,
men är ännu inte avslutat. En inventering och värdering av befattningar
har påbörjats i Stockholms stad. Arbetet kommer att fortsätta under 2006.
Vid utformning av rekryteringsannonser anges kravprofil och utformningen är medvetet könsneutralt så att kompetenta kandidater av bägge
könen söker. Ambitionen vid rekrytering är att anstränga sig att rekrytera
det underrepresenterade könet och att öka mångfalden.

Ökad integration
Arbetet med att öka förståelsen mellan barn och ungdomar med olika
kulturell bakgrund sker såväl inom parkleks- och fritidsverksamheterna
som i skolorna. En tydlig effekt av det integrationsarbete som bedrivs i
Rålambshovsparkens parklek är att barn och ungdomar från andra stadsdelar i allt större utsträckning besöker parken. Tillsammans med en konstnär har barn från Kungsholmen och framförallt från norra och södra Järva
arbetat med en kombinerad soffa och skulptur i mosaik.
I Rålambshovsparken finns ett stort utbud för skateboardåkare. Här samlas
intresserade och kontakter knyts inte bara mellan ungdomar från andra
stadsdelar utan också mellan åkare i alla åldrar.
Varje år i juni går också Kungsholmsfestivalen av stapeln i Rålambshovsparkens parklek. Festivalen är ett samarbete mellan parkleken, andra verksamheter i stadsdelsförvaltningen och Svensk Latinamerikanska informationsbyrån. Festivalen lockar deltagare och besökare från hela landet och
långväga aktörer från både USA, Bolivia, Chile med flera länder.
I stadsdelens skolor pågår dagligen ett integrationsarbete. Det fria valet
gör att ett stort antal elever från ytterstaden och med annat modersmål än
svenska gärna söker sig till våra skolor och då främst till Fridhemsskolan
och Stadshagsskolan. Det är spännande att det i vardagen skapas möten
mellan olika kulturer och det är en utmaning att lyckas med integrationen.
Det är också ett stort ansvar att kunna erbjuda elever med varierande bakgrund både språkligt, socialt och kulturellt en likvärdig skolgång med
möjlighet att nå undervisningsmålen. En svårighet som inte skall förringas
gäller att hitta arbetsformer och lämplig kompetens för att alla elever skall
få den undervisning och det stöd som de behöver.
Stadshagsskolan och Fridhemsskolan medverkar i en studie av mångkulturella innerstadsskolor. Studien görs vid sociologiska institutionen vid
Stockholms universitet och finansieras av kompetensfonden. En delrapport
”Tagna på sängen – studie om valfrihet och segregation i grundskolan”
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blev klar i oktober och har bland annat presenterats vid stadsdelsnämndens
öppna möte i december. Slutrapporten planeras vara klar under sommaren
2006.
Integration handlar inte bara om möte mellan personer med annan språklig
eller kulturell bakgrund. Arbetet med att få barn och ungdomar med olika
former av funktionshinder integrerade är en lika angelägen uppgift. Särskolan är lokalmässigt integrerad i Eiraskolan och i Fridhemsskolan. Att
ge barnen i särskolan en möjlighet att också få verksamhetsmässig integration utifrån vars och ens individuella förutsättningar också ska kunna
inkluderas i skolan är ett arbete där det ännu finns en del att göra.
Integration handlar också om att få fungerande möten mellan personer i
olika generationer. Trots olika initiativ under året är det svårt att hitta
hållbara former. Skateramperna och parklekarna är nog fortfarande de
enda goda exemplen som är hållbara över tid.

Konsumentvägledning
Konsumentvägledaren har haft kontakt med enskilda konsumenter,
näringsidkare, massmedia m fl. De flesta frågorna har handlat om klagomål på företag eller varor som inte fungerar som avtalat och resten har
gällt information både om varor (förköpsråd) och om olika typer av avtal,
konsumentlagarna och miljöfrågor. De flesta kontakterna sker per telefon,
men fler och fler skickar e-post, kommer på bokade besök, skickar brev
eller faxar.
De ämnesområden som är mest frekventa är boendefrågor som utgör ca 25
%, fordon och transporter (ca 12 %) och telefoni och internet (ca 10 %).
Detta gäller både då man har klagomål och då man vill ha information i
förväg.
Förebyggande arbete har skett genom besök i grundskolans år 9 och år 2 i
gymnasieskolan. Inom skolan är det 6 lektioner som är riktade till och 2
till. Konsumentvägledaren har även besökt öppna förskolan, Träfflokalen
för psykiskt funktionshindrade, bostadsrättsföreningar, handikapp- och
pensionärsföreningar.
Nöjd-kundundersökning gjordes i september då utrednings och statistikkontoret intervjuade 119 konsumenter som varit i kontakt med
Kungsholmens konsumentverksamhet och resultatet blev 4,37 på en 5
gradig skala.
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Minskat ekonomiskt bistånd
Antalet bidragshushåll samt även medelbidraget per hushåll sjunker (6 549
kr för 2005 samt 6 674 kr för 2004). Antalet genomsnittshushåll per månad har sjunkit från 400 under 2004 till 339 under 2005. Det kan också i
sammanhanget nämnas att mellan åren 1999 och 2005 har antalet bidragshushåll på Kungsholmen minskat med 54,6 %, vilket innebär att Kungsholmen är en av de får stadsdelsnämnderna som fullt ut uppnått stadens
halveringsmål. År 1999 var det 648 hushåll i snitt som fick försörjningsstöd och 2005 var det nere i 354 hushåll.
Antalet aktuella hushåll har under 2005 således minskat och från augusti
fram till nyår finns en markant minskning som innebar att halveringsmålet
uppnåddes under september. Vi årets ingång fanns 388 hushåll aktuella, i
december var det 285. Under 2004 var motsvarande siffror 374 vid årets
början och 380 vid årets slut.
De största grupperna av bidragshushåll är:
 arbetslösa personer, som saknar A-kassa eller Alfa-kassa ,
 sjukskrivna personer som ej uppbär ersättning från Försäkringskassan,
 personer som får försörjningsstöd av sociala eller medicinska skäl.
Det finns en minskning i antalet nya ärenden men även av gruppen som
studerar på SFI. Under våren 2005 gjordes en genomgång av alla som
bodde i bostadsrätter och de fick rådrum att omsätta sina tillgångar vilket
innebar att ett stort antal hushåll avslutades i augusti.
Enheten deltar i samarbetsprojektet Stockholm matchning och i
Kompetensfondens ungdomsprojekt för praktik och ungdomsanställningar.
Arbetslösa personer har erbjudits praktik inom och utanför stadsdelen.
Antalet bidragstagare som erhållit försörjningsstöd på grund av sociala
eller medicinska skäl är i stort sett oförändrat sedan tre år tillbaka, ca 65 70 personer. Enheten deltar i Kungsholmsnätet som är ett samarbete
mellan Arbetsförmedlingen, AF Rehab, Försäkringskassan, Serafens
öppenpsykiatriska mottagning.
Den villa som enheten förhyr i Västerort har gjort att kostnaderna för
hotellboende är mycket små.
Samverkan med bostadskonsulent och uppsökare har pågått under året för
att förebygga vräkningar.

ABCDE
aåê=NMOJMSMJMS==
=
páÇ=PS=ESPF==

Ta ansvar för ekonomin
Ekonomiskt utfall totalt
Anslag 1 Belopp i mkr
Verksamhet

Politisk verksamhet och adm
Individ och familjeomsorg
Fysisk verksamhet
Förskoleverksamhet
Grundskola
Äldreomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Fritid och kultur
Summa
Anslag 2 Belopp i mkr
Verksamhet

Utfall
2004
netto

38,3
65,5
27,4
122,4
179,9
471,0
100,6
6,5
1 011,6

Budget
2005
netto

30,8
33,2
64,9
67,7
24,6
28,3
129,6
133,5
188,8
187,0
466,1
452,9
100,2
102,3
8,9
7,2
1 013,9 1 012,1

Utfall
2004
netto

Budget
2005
netto

30,7
7,8
5,4
43,9

28,1
7,6
5,3
41,0

TOTALT

Utfall
2004
netto

Budget
2005
netto

Summa

1 055,5

Försörjningsstöd
Handläggning
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

Utfall Avvik
Efter
2005 före
fondnetto fond disposition
-2,4
-2,8
-3,7
-3,9
1,8
13,2
-2,1
1,7
1,8

-2,4
-2,8
-3,7
-3,7
0,9
12,7
-2,6
1,6
0,0

Utfall Avvik
Efter
2005 före
fondnetto fond disposition
24,8
9,0
5,4
39,2

3,3
-1,4
-0,1
1,8

3,3
-1,4
-0,1
1,8

Utfall Avvik
Efter
2005 före
fondnetto fond disposition

1 054,9 1 051,3

3,6

1,8

Stadsdelsnämndens slutliga justerade budget uppgick till netto 1 054,9
mnkr. Med ett nettoutfall om 1 051,3 mnkr redovisar nämnden ett överskott på 3,6 mnkr. Efter avsättning till resultatfonderna reduceras överskottet till 1,8 mnkr. Detta betyder att resultatenheterna åstadkommit ett
nettoöverskott om 1,8 mnkr som förs över från 2005 till 2006.
Anslag 1 (huvuddelen av verksamheten)
Avvikelsen jämfört med budget uppgår till +1,8 mkr före fonddispositioner. Den största avvikelsen mot budget redovisar äldreomsorgen med ett
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överskott om 12,7 mnkr, vilket huvudsakligen beror på minskat antal äldre.
Anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder)
Totalt redovisar anslag 2 ett överskott om 1,8 mnkr, vilket beror på att antalet socialbidragstagare sjunkit påtagligt under andra halvåret 2005.
Utfallet i förhållande till månads- och tertialrapporter
Under verksamhetsåret har nämnden gjort ekonomiska uppföljningar med
årsprognoser under varje månad utom januari och juni. Nedan följer en
sammanställning av prognostiserade avvikelser före fonddispositioner:
feb
-16,6

mar
-16,7

apr
-12,8

maj
-9,2

jun
-5,3

jul
-5,0

aug
-3,1

sep
-0,4

okt
6,4

nov
9,0

Prognoserna under årets första månader pekade mot ett överskridande på
årsbasis. Aktiva åtgärder tillsammans med ett minskat antal personer med
omfattande vårdbehov inom äldreomsorgen, lägre socialbidragskostnader
m m vände det befarade överskridandet till ett litet överskott.
Faktisk kostnads- och intäktsutveckling
Kostnads/intäktsslag, mnkr
Intäkter
Avgifter enl KF
Hyresintäkter
Bidrag och försäljn av
verks
Försäljning varor mtrl
Övriga intäkter
Totala intäkter
Kostnader
Personal inkl PF
Entrepr och köp av verks
Lokaler exkl drift
Energi, vatten
Tele, datordrift, porto
Övriga kostnader
Totala kostnader

2004

2005

25,9
36,5
95,3

26,9
36,7
99,6

1,0
0,2
4,3

13,5
8,7
179,9

14,9
12,4
190,5

1,4
3,7
10,6

444,8
511,4
153,9
8,5
10,0
106,9
1 235,5

447,6
514,5
157,0
6,7
9,0
107,0
1 241,8

2,8
3,1
3,1
-1,8
-1,0
0,1
6,3

Förändring

Den totala intäktsökningen under 2005 uppgår till 10,6 mnkr . Den största
ökningen gäller försäljning av verksamhet, som ökat med 4,3 mnkr. Denna
ökning avspeglar det minskade behovet av särskilt boende för äldre på
Kungsholmen. De tomma platserna har sålts till andra stadsdelsnämnder
och i vissa fall andra kommuner.

dec
3,6
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Kostnaderna har ökat med 6,3 mnkr. Det är en ökning med 0,5 %, vilket är
lägre än löne- och prisökningarna under året. Orsaken till denna ”realkostnadsminskning” är framförallt att vårdinsatserna inom äldreomsorgen är
färre.
Balansräkning
Bokslutsprinciper samt kommentarer till balansräkningen
Stadsdelsförvaltningen har i bokslutet utgått från stadsledningskontorets
anvisningar för bokslutet 2005, stadens regler för ekonomisk förvaltning
samt stadens redovisningshandbok.
Stadsdelsnämndens ambition har varit att göra ett så rättvisande bokslut
som möjligt. Inför bokslutet har förvaltningen internt gått ut med egna anvisningar. I dessa har särskilt framhållits vikten av korrekta periodiseringar. Över 40 % av nämndens kostnader utgörs av köp av verksamhet, i huvudsak vård i privat regi, där fakturorna betalas i efterskott. Om bokslutet
skall bli rättvisande är det av stor vikt att ha ingående kännedom om beloppsstorleken på fakturor som inte kommit in till förvaltningen vid räkenskapsårets slut, men som avser detsamma. Dessa skall periodiseras med
iakttagande av försiktighetsprincipen. En god hjälp för att bedöma riktigheten i periodiseringarna har varit angivande av period som kostnaden avser, vilket förvaltningen sedan ett par år kompletterat stadens konteringsbild med. Förvaltningen har därutöver hållit bokföringen öppen så länge
som det varit möjligt.
Balansräkningen redovisar i sammandrag stadsdelsnämndens samlade tillgångar, skulder och eget kapital.
Tillgångar
Stadsdelsnämndens samlade tillgångar uppgår till 53,3 mnkr.
Stadsdelsnämndens kundfordringar uppgår till 17,6 mnkr, vilket jämfört
med föregående års bokslut innebär en ökning med 7,3 mnkr.
Förutbetalda kostnader uppgår till 30,1 mnkr och avser främst förutbetalda
hyror avseende första kvartalet 2006. Jämfört med föregående år innebär
det en ökning med 0,1 mnkr.
Upplupna intäkter uppgår till 4,8 mnkr och avser i huvudsak avgifter för
december 2005 som debiteras i januari 2006. Jämfört med bokslutet 2004
innebär det en minskning med 3,2 mnkr.
Övriga interimsfordringar uppgår till 0,1 mnkr, vilket är en minskning
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med 2,2 mnkr.
Förskottskassa uppgår till 0,5 mnkr, varav förskottskassa för klienters egna
medel utgör 60 000 kronor.
Skulder
De totala skulderna uppgår i balansräkningen till 53,4 mnkr.
Leverantörsskulder om 46,5 mnkr avser fakturor tillhörande 2005 som inte
förfallit till betalning. Jämfört med föregående år innebär det en ökning
med 0,8 mnkr.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till 47,2 mnkr. Jämfört med föregående år innebär det en minskning med 2,2 mnkr. Posterna
avser huvudsakligen periodiserade leverantörsfakturor och upplupna löner
- i huvudsak timlöner - som avser 2005 års verksamhet.
Eget kapital/kommunkapital
Till resultatfonden har 1.854 tkr avsatts vilket utgörs av resultatenheternas
över- respektive underskott inom anslaget för nämndens verksamhet. Efter
avsättning uppgår resultatfonden till 11,8 mnkr.
Det egna kapitalet har minskat från 43,8 mnkr 2004 till 40,5 mnkr 2005.

Nämnd och administration
Verksamhet

Nämnd, direktör, stab
Ekonomienhet
Personalenhet
It, adm
Lokaladm
Städteam
Växel och teleadministration
Vaktmästeri
Konsumentvägledning
Summa

Utfall Budget
2004
2005
netto
netto
5,3
6,1
7,4
3,9
9,2
0,2
2,4
2,5
1,3
38,3

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

Utfall
2005
netto
4,8
5,7
6,3
5,2
5,8
0,4
1,8
2,7
0,5
33,2

Avvik
Efter
före
fondfond disposition
0,7
-0,2
-0,1
-0,8
-1,3
-0,4
0,2
-0,4
-0,1
-2,4

0,7
-0,2
-0,1
-0,8
-1,3
-0,4
0,2
-0,4
-0,1
-2,4

Inom gemensam service utvisar några verksamheter överskridanden. För
IT-verksamheten beror överskridandet i huvudsak på beslut om central
finansiering av investeringar under hösten när det totala budgetutfallet
kunde bedömas tillåta detta.
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Inom lokaladministration har avvikelsen två förklaringar. En senare
pensionsavgång än förmodat förklarar en mindre del av överskridandet. I
övrigt är förklaringen utgifter av engångskaraktär i samband med vissa
nya lokalprojekt för att sänka hyreskostnaderna varaktigt över tid; också
dessa beslutade när prognoserna visade att nämnden hade utrymme att
göra så.
Kostnader för städteamet ska normalt tas in från de enheter teamet städar
åt. Under 2005 har teamet inte lyckats få uppdrag så att det räcker.

Individ- och familjeomsorg
Verksamhet

Ledning
Familjeenheten inkl
resurscentrum
Vuxenenheten
Social psykiatri
Summa

Utfall Budget
2004
2005
netto
netto

Utfall
2005
netto

Avvik
Efter
före
fondfond disposition

2,0

0,4

0,7

-0,3

-0,3

26,0
9,7
27,8
65,5

26,5
11,2
26,8
64,9

28,5
12,1
26,4
67,7

-2,0
-0,9
0,4
-2,8

-2,0
-0,9
0,4
-2,8

Verksamhetsområdet individ och familj inom anslag 1 redovisar som
helhet ett överskridande om 2,8 mnkr. Prognosen i tertialrapport 2 visade
efter budgetjustering ett överskridande med 1,3 mnkr.
Ledning redovisar ett överskridande på 0,3 mnkr. I tertialrapport 2 prognostiserades en budget i balans. Överskridandet består framförallt i
kostnader som hänger samman med övertalighet (avgångsvederlag mm).
Familjeenheten redovisar ett överskridande på 1,9 mnkr. I tertialrapport 2
prognostiserades efter en omfördelning 0,5 mnkr ett överskridande 0,6
mnkr. Att överskridandet blev högre än prognostiserat har flera orsaker.
Personalkostnaderna har ökat mer än beräknat under hösten. Enheten har
anlitat externa utredningsresurser för att klara det ökande antalet
adoptionsansökningar. P.g.a. av ökad ärendebelastning vid enheten har
även en personalförstärkning varit nödvändig vid flera av enhetens övriga
utredningsgrupper vilket också ökat kostnaderna mer än beräknat. Även
placeringar för vård har ökat i jämförelse med 2004. Många placeringar
gäller tonåringar som har omfattande behov och där öppenvårdsinsatser
inte bedömts möjliga.
Socialpsykiatriska enheten hade 2005 en budget på totalt 26,8 mnkr netto
och redovisar vid årets slut ett överskott på 0,4 mnkr. I tertialrapport 2
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prognostiserades en budget i balans. Överskottet är till största delen en
följd av enheten genom aktivt öppenvårdsarbete lyckats förhindra eller
fördröja behovet av en del kostsamma placeringar. Norra Stockholms
psykiatri har i enlighet med den i år undertecknade överenskommelsen
mellan Stockholm stad och landstinget bekostat en del av placeringskostnaden för ett par personer. Enheten har även varit försiktig med tillsättande
av vakanser både vid frånvaro.
Vuxenenheten redovisar ett överskridande om 0,9 mnkr vilket är en ökning
med 0,3 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Av den totala
budgeten går drygt hälften till personal- och administrativa kostnader.
Största delen av vårdbudgeten, 3,9 mnkr, går till boendekostnader då hemlöshet är ett fortsatt stort problem bland många missbrukare. På tre år har
boendekostnaderna ökat med 1,2 mnkr. Även antalet personer som är föremål för utredning eller behandling har ökat med 30 % det senaste året.
Enheten för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder hade en budget
för försörjningsstöd om 41,0 mnkr. Utfallet för 2005 är 39,2 mnkr. Således
redovisar anslag 2 ett överskott om 1,8 mnkr.
Verksamhet

Försörjningsstöd
Handläggning
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

Utfall
2004
netto

Budget
2005
netto

Utfall
2005
netto

30,7
7,8
5,4
43,9

28,1
7,6
5,3
41,0

24,8
9,0
5,4
39,2

Avvik
Efter
före
fondfond disposition
3,3
-1,4
-0,1
1,8

3,3
-1,4
-0,1
1,8

Antalet bidragshushåll samt även medelbidraget per hushåll sjunker.
Antalet genomsnittshushåll per månad har sjunkit från 400 under 2004 till
339 under 2005. Anslaget för handläggning har ett överskridande med 1,4
mnkr vilket beror av ökade personalkostnader. Personalförstärkning
skedde under året för att stabilisera arbetssituation och rutiner efter period
av bland annat ökad sjukfrånvaro. Med högre personaltäthet har samtidigt
utredningsarbetet blivit mer kvalificerat vilket sannolikt påverkat bidragskostnaderna.
Arbetsmarknadsåtgärderna redovisar ett överskridande med 0,1 mnkr
vilket är 0,6 mnkr mindre än vad som prognostiserades i tertialrapport 2.
Tillströmningen av nya uppdrag till Ekan har varit fortsatt jämn under
hösten vilket ger mer intäkter. Antalet timanställda har blivit färre vid
arbetsverksamheterna under hösten vilket minskat lönekostnaderna mer än
beräknat.
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Utfallet för individ och familjeomsorgen har inte på något märkbart sätt
påverkat nyckeltal och mål.
Effekter och analys av beslutade åtgärder
Beslutade åtgärder för att få budget i balans vid familjeenheten och vuxenenheten har inte fått avsett resultat. Ökningar av inkomna ärenden, boendekostnader och vissa dyra institutionsplaceringar som varit nödvändiga
har motverkat åtgärdernas effekter. Dock bör åtgärderna, i kombination
med att de intensifieras, kunna ge avsedda effekter under kommande året.
Familjeenhetens arbete med att så långt som möjligt erbjuda insatser i
öppna former på hemmaplan och vuxenenhetens förstärkning av det öppna
boendestödet är exempel på åtgärder som bör ge effekt på enheternas kostnader nästa år.
Uppfyllelse av generella åtaganden
Verksamhetsområdet har uppfyllt sina åtaganden.
Brukarinflytande
Hänsyn tas till individens egna synpunkter och önskemål i handläggningen
av varje enskilt ärende. Dialog är en självklarhet. Uppföljning av ärenden
görs minst var sjätte månad. Eventuella synpunkter, förslag och klagomål
följs alltid upp och samsyn eftersträvas i kontakten mellan den enskilde
och handläggaren. Enkätundersökningar genomförs årligen inom samtliga
enheter. Inom socialpsykiatriska enheten genomförs enkäter vartannat år
då där även finns olika former av brukarråd där den enskilde har möjlighet
att påverka verksamheten eller sitt boende.
Synpunkter, förslag och klagomål
Inom verksamhetsområdet individ och familj har det inkommit 53 klagomål, förslag och synpunkter under året.
Familjenheten har under året fått 12 klagomål som avser lång handläggningstid för adoptionsutredningar. Detta har åtgärdats utifrån en handlingsplan där man bland annat förstärkt med fler utredningsresurser. Fyra
klagomål vid samma enhet har gällt missnöje med utredningar och att
utredning inletts.
Vuxenenheten har fått tre synpunkter. Det har rört sig om att klienten har
upplevt att hon fått felaktig information. Detta har åtgärdats genom dialog
med vederbörande.
Försörjningsstödsenheten - handläggning utredning, har fått in 17 klagomål, synpunkter och förslag. Det har gällt innehållet i beslut, missnöje
med handläggaren samt handläggningsrutiner. Enhetschefen har haft
kontakt med de klagande i de flesta fall för att tydliggöra besluts-
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motiveringarna och enhetens handläggningsrutiner. Försörjningsstöd arbetsmarknadsåtgärder har fått in tretton klagomål, synpunkter och
förslag. Flertalet klagomål gäller arbetsverksamheterna restaurang Frida
och Bolinders konferens, det har gällt matkvaliteten vid Frida och
ventilationen samt toaletterna vid Bolinders.
Utredningar och domar
Vid de flesta överklaganden har de prövande myndigheterna givit
nämnden rätt. I nio fall har länsrätten fattat beslut som har inneburit
ändring av nämndens ursprungligen fattade beslut. Samtliga dessa domar
har verkställts. Redovisning finns i bilaga.

Fysisk verksamhet
Verksamhet

Gata/Park, bygglov, markuppl
Sot ledn, Ag 21 och samhällsplan
Summa

Utfall Budget
2004
2005
netto
netto

Utfall
2005
netto

Avvik
Efter
före
fondfond disposition

24,6

22,3

26,1

-3,8

-3,8

2,8
27,4

2,3
24,6

2,2
28,3

0,1
-3,7

0,1
-3,7

Resultatet för fysisk verksamhet beror dels på ökade intäkter för bygglov
och upplåtelser med 0,7 mnkr, dels på ökade kostnader för köp av entreprenadinsatser med omkring 4,5 mnkr. De ökade kostnaderna är dels icke
budgeterade kostnader för stor snöbortforsling, dels förbättrad service och
inköp och utplacering av lekutrustning, skräpkorgar, askkoppar och andra
relativt dyrbara ”gatu- och parkmöbler” under senare delen av året. Därutöver har också en särskilt insats för klottersanering genomförts under årets
slut.
Synpunkter, förslag och klagomål
Inom Fysisk verksamhet är mängden synpunkter hela tiden mycket stor.
Sedan flera år redovisas statistik från trafikkontorets driftcentral.

Snöröjning/halka/sandsopning
Städning av gata/park
Träd/parkvård
Dammar och fontäner
Djurfrågor/döda djur, skadedjur
Summa

Summa
2004
297
142
52
2
45
538

Tertial 1
2005
245
52
25
25
347

Tertial 2
2005
13
50
54
1
23
141

Tertial 3
2005
83
56
21
9
166

Summa
2005
341
158
100
1
57
657

Totalt har antalet inkomna synpunkter på de frågor stadsdelsnämnden an-
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svarar för ökat med ett drygt hundratal. Hälften av ökningen förklaras av
ett större antal synpunkter än normal på vinterväghållningen. Störningarna
p.g.a. mycket snö var större än normalt föregående vinter och detta
avspeglar sig omedelbart i statistiken. Synpunkterna på träd- och parkvård
har också ökat. Skälen till detta är svårare att analysera.
Alla synpunkter som kanaliseras via driftcentralen vidarebefordras genast
till den som ansvarar för verksamheten - ofta till nämndens entreprenör.
Förvaltningen följer därefter regelbundet månadsvis upp hur entreprenören
agerat med anledning av synpunkten.
Åtaganden
Förvaltningen bedömer att verksamhetens åtaganden är uppfyllda.

Förskola
Verksamhet

Ledning
Förskola, kommunal inkl
språkstöd
Hörselförskola
Öppen förskola
Flerfamiljssystem
Omsorg obekväm arbetstid
Summa

Utfall Budget
2004
2005
netto
netto

Utfall
2005
netto

Avvik
Efter
före
fondfond disposition

1,0

1,2

1,1

0,1

0,1

113,4
6,0
1,2
0,2
0,6
122,4

120,9
6,0
1,0
0,3
0,2
129,6

125,0
5,9
1,0
0,2
0,3
133,5

-4,1
0,1
0,0
0,1
-0,1
-3,9

-3,9
0,1
0,0
0,1
-0,1
-3,7

För verksamhetsområdet förskola redovisas ett överskridande på 3,7 mnkr
efter fonddisposition. Av överskridandet kan 3,4 mnkr härledas till ombyggnaden av förskolan Lilla Björnen, 0,2 mnkr till enheterna och 0,3
mnkr till Resurscentrum. Vad gäller Resurscentrum balanseras överskridandet av ett överskott inom området grundskola.
Resultat för resultatenheterna inom förskolan
Enhet
Munklägret
Kronoberget
Fridhem
Västra Kungsholmen
Marieberg
Mälarstråket
Sjöstjärnan

Resultat
-158 000
111 000
-62 000
30 000
-91 000
-10 000
3 000

Fond per 31/12 -05
241 000
680 000
642 000
668 000
682 000
654 000
60 000

Resultatenheternas resultat är påverkat av att många enheter haft medel i
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sina resultatfonder och därför under året satsat på kompetensutveckling,
utbyte av slitna möbler samt i några fall bekostat lokalunderhåll.
Hörselförskolan redovisar ett nollresultat. För verksamhetskoden hörselförskoleverksamhet redovisas dock ett litet överskott. Övriga delverksamheter (bl.a. Öppna förskolan, trefamiljssystemen och omsorg på obekväm
arbetstid) redovisar mindre över- eller underskott, vilket sammanlagt ger
ett överskott på 0,1 mnkr. Enheten för omsorg på obekväm arbetstid redovisar ett överskridande vad gäller omsorg av förskolebarn men ett överskott vad gäller skolbarn, vilket sammanlagt ger ett utfall i balans. De båda
trefamiljssystemen redovisar ett mindre överskott beroende på att verksamheten startade en bit in på hösten. Hade verksamheten pågått under
hela eller halva året hade verksamheten genererat ett överskridande, då
schablonen inte täcker den faktiska kostnaden. Överskottet inom delverksamheten ledning beror på lägre lönekostnader än beräknat. Intäkterna
inom förskolan ökade med 0,6 mnkr jämfört med 2004 vilket kan tyckas
märkligt eftersom barnantalet ökat med utbyggnaden. Hörselförskolans
intäkter minskade något, samtidigt som intäkten från barnomsorgsavgifter
ökade p.g.a. fler inskrivna barn. Utfallet för den senare blev dock 0,1 mnkr
lägre än intäktskravet beroende på att många nya barn började en bit in på
respektive termin.
Jämfört med prognoserna i tertialrapport 1 och 2 innebär bokslutet en
resultatförsämring på 3,3 mnkr respektive 2,0 mnkr. Orsaken till avvikelsen är främst ombyggnadskostnaden (3,4 mnkr) avseende Lilla Björnen.
En avvikelse i motsatt riktning är att antalet barn vid septembermätningen
blev 20 fler än vad som var rimligt att anta då tertialrapport 2 utarbetades.
Efterfrågan på förskoleplatser tycks numera pendla från månad till månad,
vilket gör att prognosernas felmarginal ökat. De 20 barnen gav en ökning
av budgetramen på c:a 1,0 mnkr, samtidigt som kostnaderna inte ökade i
motsvarande grad.
Uppfyllelse av generella åtaganden
Alla förskolor har till allra största del uppfyllt de generella åtagandena. En
förskoleenhet anser inte att samtliga pedagoger har kommit lika långt vad
gäller förståelsen av läroplanen och vad ett medvetet förhållningssätt innebär. Man kommer att fortsätta arbeta med en föreläsningsserie omkring
läroplanen och med pedagogisk handledning. En erfaren pedagog kommer
också tidvis att finnas tillhands på avdelningarna för att diskutera konkreta
händelser med personalen.
En annan förskoleenhet anser inte att en av enhetens förskolor fullt ut har
uppnått uppsatta mål när det gäller den pedagogiska verksamheten. Dessutom behövs, vid några småbarnsavdelningar, större tilltro från de vuxna
när det gäller barnens egen förmåga vilket gör att åtagandet om att utveck-
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la varje barns förmåga att ta ansvar för sina handlingar ett uppnåtts fullt ut.
Förskolan kommer att ha fortsatta diskussioner omkring uppsatta mål tillsammans med den pedagogiska ledningen.
En förskoleenhet uppger att det finns vissa brister hos några av personalen
när det gäller hur pedagogerna ser på föräldrars rätt till inflytande i verksamheten och vikten av ett gott föräldrasamarbete. Följande åtgärder används för att komma tillrätta med bristerna;
 Praktiskt arbete med teoretiska kunskaper.
 Att ge utrymme på våra olika möten diskussioner om värdegrund och
barnsyn.
 Genom medarbetarsamtal i grupp och individuellt.
 Genom pedagogisk handledning till arbetslagen
En förskoleenhet tycker inte att samarbetet vid övergången från förskola
till förskoleklass fungerar helt tillfredställande med berörd skola. Förskoleledningen vill tillsammans med stadsdelsförvaltningen och skolans ledning utveckla rutinerna vid övergången.
Brukarinflytande
Under 2005 har förvaltningen inte initierat någon egen brukarundersökning inom verksamhetsområdet barn och ungdom eftersom USK genomfört en omfattande brukarundersökning gällande förskola, förskoleklass,
skolår 3 och fritidshem, samt skolår 6 och 9. Tyngdpunkten har därför
lagts på analys av denna och utvecklingsarbete pågår i verksamheterna. I
övrigt genomför enheterna egna brukarundersökningar som redovisas i
respektive enhets verksamhetsberättelse och kvalitetsredovisning.
Synpunkter, förslag och klagomål
Sammanlagt 181 synpunkter har registrerats inom förskolornas verksamhet. 84 av dessa finns inom kategorin ”kvalitet på tjänsten”. Exempel är
hög sjukfrånvaro med många olika vikarier och hög personalomsättning.
Missnöje med pedagogisk verksamhet - föräldramöte med strategi för
förändring och nyanställning av erfaren pedagog. Vid en annan förskoleavdelning med klagomål på den pedagogiska verksamheten omorganiserades arbetslaget och pedagogisk handledning genomfördes.
25 synpunkter återfinns inom kategorin ”bemötande/information”. Det har
gällt bristande information om personalförändringar i de flesta av fallen.
Diskussioner om hur man informerar på ett bra sätt förs bland förskolerektorerna.
Inom kategorin mat och städning finns 22 synpunkter. De flesta har handlat om för stora sockermängder i maten. Förändring av mellanmålen har
skett. Föreläsning om kostens betydelse har genomförts för personal och
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föräldrar.
20 synpunkter gäller utemiljön. Vid berörda förskolor har viss ombyggnation skett och nya lekmaterial satts upp.
11 synpunkter gäller bristande säkerhet där största delen rör en förskolas
staket som saboterades och togs bort nattetid under en längre tid.
Sabotaget polisanmäldes och staketet återuppbyggdes.
10 synpunkter har gällt handläggning av placering och förskolekö. Det har
åtgärdats genom information om gällande placeringsregler.
Inspektörernas rapporter
Tre av förskolorna har haft besök av förskoleinspektörerna. Besöken och
rapporterna är ett verktyg i verksamheternas kvalitetsarbete. Det ger stimulans till diskussioner både bland personal och med föräldrar. Det finns
en del områden att utveckla som är gemensamma för de tre förskolor som
haft inspektion. Det är:
 Utveckling av förskolornas innemiljö
 Utveckling av metoder och kompetens vad gäller svenska som
andraspråk och modersmål
 Utveckling av arbetet med miljö och det ekologiska perspektivet
 Utveckling av den pedagogiska dokumentationen för att synliggöra
barns lärande
Personal från verksamheterna deltar i de av kompetensfonden anordnade
föreläsningar och fortbildning om barns språkutveckling. Hur modersmålsstödet ska organiseras har under senare år diskuterats mycket och
olika försök att få till gruppverksamhet har prövats utan någon större
framgång. Det är en svårighet att det bara finns något barn med varje språk
i förskolorna. Flertalet av barnen har också en svenskspråkig förälder.
Modersmålslärarna har sällan utbildning eller metodik för att arbeta med
de små barnen. Det gör sammantaget att det ofta är svårt att få till ett bra
modersmålsstöd i den enskilda förskolan. Arbetet med att hitta fungerande
metoder och öka kunskapen hos förskolornas personal fortsätter förstås.
Som ett led i att förbättra den pedagogiska dokumentationen och samtidigt
skapa ytterligare ett verktyg i övergången mellan förskola och skola deltar
alla förskoleverksamheter och personal i förskoleklasserna i ett IT-projekt
finansierat av kompetensfonden. Med en strukturerad och digitaliserad
dokumentation blir det lättare för föräldrar att följa sitt barns utveckling.
Det kommer också barnen till del eftersom personalen får en helhetsbild
av barnet genom den samlade informationen så att en övergång till
förskoleklass och till senare skolår kan ske på barnets premisser.
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Sedan 2003 har ingen av grundskoleenheterna haft besök av inspektörer
från staden eller från Skolverket.

Grundskola
Verksamhet

Utfall Budget
2004
2005
netto
netto

Utfall
2005
netto

Grundskola
Särskola
Summa

180,0
-0,1
179,9

182,2
4,8
187,0

185,4
3,4
188,8

Avvik
Efter
före
fondfond disposition
3,2
-1,4
1,8

2,3
-1,4
0,9

Begreppet grundskola innefattar utöver undervisning även skolbarnsomsorg (fritids och mellanstadieklubb) samt skolbarnsomsorg på obekväm
arbetstid. Skolorna redovisar ett överskott på 3,2 mnkr (+3,6 mnkr) före
fonddisposition. (Jämförelsesiffran för 2004 är omräknad med hänsyn till
att kostnaden för barn i behov av särskilt stöd ej längre särredovisas.)
Fördelningen av främst kostnaderna mellan de olika delverksamheterna är
inte helt korrekt, varför man i första hand bör se till helheten.
Av överskottet hänför sig 1,0 mnkr till skolenheterna, 0,5 mnkr till Resurscentrum och 1,4 mnkr till gemensamma kostnader. Av de senare avser 1,0
mnkr lokalkostnader och då främst underhåll, där planerade åtgärder inte
gick att genomföra fullt ut. Intäkterna från fritidsavgifterna överstiger budget med 0,1 mnkr. Större delen av Resurscentrums överskott samt överskottet för enheten barnomsorg på obekväm arbetstid balanseras av
underskott för den del av verksamheten som redovisas under förskola.
Resultat för resultatenheterna inom skolan
Enhet
Eiraskolan
Fridhemsskolan
Klastorp/Kull/Essingeskolan
Rålambshovsskolan

Resultat
155 000
-152 000
765 000
254 000

Fond per 31/12 -05
1 355 000
2 612 000
1 556 000
1 536 000

I Fridhemsskolans utfall ingår ett planerat större uttag från fonden för
lokalunderhåll. Det redovisade överskottet innebär en markant förbättring
jämfört med lämnade prognoser. Det är ett antal olika faktorer som tillsammans utgör förklaringsgrunden: lägre lokalkostnader, Resurscentrums
redovisningsmässiga överskott, 0,2 mnkr högre intäkter i form av skolbarnsomsorgsavgifter än vad som antogs i tertialrapport 2, ej medräknade
intäkter samt att kostnaderna både centralt och på enhetsnivå blev lägre än
beräknat.
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Särskola
Från och med 2005 är ersättningssystemet och ansvaret inom särskoleverksamheten förändrat. Sedan den 1 juli 2005 har stadsdelsnämnderna
även det budgetmässiga ansvaret. Särskoleverksamheten kan sägas bestå
av fyra delar: undervisning, särskolefritids, korttidstillsyn samt skolskjuts.
Korttidstillsyn tillhör i ekonomiska sammanhang verksamhetsområdet
funktionshindrade barn och unga.
För verksamhetsområdet särskola, exklusive korttidstillsyn, redovisas ett
överskridande på 1,4 mnkr.
Eiraskolan respektive Fridhemsskolan som är de av nämndens skolor som
har särskoleverksamhet redovisar ett överskridande för denna på totalt 1,1
mnkr. För skolskjuts redovisas ett överskridande på 0,2 mnkr. Orsaken är
bl.a. att anslaget för skolskjutsarna fördelas efter en schablon kopplad till
elevens behovsnivågruppering vad gäller skolgång och inte efter längden
på elevens resväg etc. Samma koppling mellan schablon och den enskilde
elevens behovsnivå finns vad gäller undervisning och skolbarnsomsorg.
Detta gör att de ekonomiska förutsättningarna för särskoleverksamheten
snabbt kan förändras om en elev slutar och en ny elev med andra behov
börjar.
Uppfyllelse av generella åtaganden
Alla skolor har till allra största delen uppfyllt sina åtaganden. Två skolor
anser sig endast delvis ha uppfyllt åtagandet om att ge möjlighet att nå de
kunskapsmål för nivån godkänt som finns i kursplanerna för år 5 alt. år 9.
Det har visat sig genom att några elever inte har klarat alla delar i de nationella proven.
En skolas analys pekar på elever med annat modersmål, läs och skrivsvårigheter och för enstaka elever varierad närvaro på lektioner år 9. 11 % i år
8-9 och 4 % i år 5 uppnådde inte målen i svenska, engelska och matematik
på de nationella proven pga ovanstående skäl. Under hösten 2005 var det
12 % i år 8-9 som inte uppnådde målen i svenska, engelska och matematik. Fortsatt matematikfortbildning, utbildning i svenska som andra språk
och språkutveckling, resursförstärkning i matematik, läxläsning år 4-9 och
bättre uppföljning av elevfrånvaro är åtgärder som pågår.
Synpunkter, förslag och klagomål
Inom skolans område har 83 synpunkter, förslag och klagomål lämnats.
Inom kategorin ”handläggning av ärenden” har 20 synpunkter inkommit.
De har till största del handlat om klassplacering/indelning och schemaläggning. I många fall har det lösts genom klarläggande av regler och
rutiner och genom diskussioner med föräldrar. 17 synpunkter har gällt
”kvaliteten på tjänsten” och bl.a. gällt brist på modersmålsundervisning.
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Det är nu åtgärdat. Ett antal har gällt personals agerande vid konflikthantering. Handledningssamtal med personal har genomförts. Kategorin ”bemötande/information” har 13 synpunkter. Många har gällt önskemål om bättre
information på hemsida, några har gällt personals bemötande av elev där
åtgärder vidtagits i samråd med personal och förälder. Övriga synpunkter
har gällt personals kompetens, inflytande, kvaliteten på mat. I samtliga fall
har kontakt och diskussioner genomförts.

Äldreomsorg
Verksamhet

Ledn, adm, bisthandl, övertal,
ompl
Hemvård inkl servicehus
Äldreboende
Dagvård/Fritid aktivering
Äldrepsykiatri
Lass
Medicinskt färdigbehandlade
Övrigt
Summa

Utfall Budget
2004
2005
netto
netto

Utfall
2005
netto

22,2
137,3
276,2
10,6
19,8
1,4
2,8
0,7
471,0

17,7
134,4
278,5
11,0
7,3
1,2
2,1
0,7
452,9

23,5
131,7
290,0
11,3
4,3
1,8
2,8
0,7
466,1

Avvik
Efter
före
fondfond disposition
5,8
-2,7
11,5
0,3
-3,0
0,6
0,7
0,0
13,2

5,8
-3,2
11,5
0,3
-3,0
0,6
0,7
0,0
12,7

Äldreomsorgen visar ett sammanlagt överskott efter fonddisposition på
12,7 mnkr. Överskottet beror på den fortsatta minskningen av antalet äldre, främst i de äldsta åldersgrupperna, och därmed minskat behov av äldreomsorg. Intäkterna från försäljning av heldygnsplatser blev 4,7 mnkr lägre
än budgeterat. Antalet sålda platser minskade från budgeterade 41 platser
per månad till 33,5 platser i genomsnitt per månad, således en minskning
med 7,5 platser i genomsnitt per månad.
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Kvantitetsuppföljning
Budget

Utfall

377 771
133 454
10 141
521 366

381 649
134 834
12 096
528 579

3 878
1 380
1 955
7 213

12 003

12 250

247

205 495

205 156

-339

Färdigbehandlade (dygn)

1 241

929

-312

Äldreboende (mån.pers)
Färdigbehandlade (mån.pers)

563,0
3,4

562,1
2,5

-0,9
-0,9

Hemtjänst (timmar)
Servicehus (timmar)
Ledsagning (timmar)
Totalt (timmar)
Dagvård (besöksdagar)
Äldreboende (dygn)

Avvikelse

Antalet hemtjänsttimmar har ökat med drygt 7 000 timmar (helår) och
antalet platser i äldreboende med heldygnsomsorg har minskat med en
plats per månad jämfört med budget.
Kostnads- och intäktsutveckling
Äldreomsorgen är fortfarande nämndens största verksamhet med 43 % av
budgeten. Större delen av äldreomsorgen har lagts på entreprenad där bl.a.
indexuppräkning av priserna regleras i avtal med varje utförare. Sådana
kända prisökningar tar en stor del av budgetmedlen i anspråk.
I samtliga verksamhetsavtal och i de flesta andra avtal som tecknas för
Kungsholmens ansvarsområde finns inskrivet att ersättningen ska vara fast
under det första avtalsåret eller längre. Därefter kan en uppräkning ske
mot förändringar i Statistiska centralbyråns lämnade index. Gällande index
med basår och månad ska vara inskrivet i avtalet. För verksamhetsavtal för
äldre och funktionshindrade gäller i regel arbetskostnadsindex för vårdoch omsorgspersonal i kommunal regi, vilket lämnas en gång per år under
slutet av första halvåret.
Differensen i det index som lämnades under 2005 och som speglar
kostnadsutveckling under 2004 var 4,145 %. Det ger en kostnadsutveckling med 3,3 % räknat på 80 procent av förändringen vilket är ett villkor i
de flesta avtal.
Efter basåret 1995 har det skett en stadig kostnadsutveckling med i
genomsnitt tre procent, vilket speglar i första hand löneökningar men även
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andra pålagor på arbetsgivarna. Eftersom de flesta verksamhetsavtalen är
upphandlade med externa utförare kan kostnadsutvecklingen förutses om
inte förändringar i verksamheten sker som föranleder annan ersättning
efter förhandling.
För andra former av avtal gäller det index som kan tillämpas på det
avtalade åtagandet, d.v.s. andra arbetskostnadsindex och konsumentprisindex eller båda.
Effekter och analys av beslutade besparingsåtgärder
Budget för äldreomsorgen minskade med 33 mnkr år 2005 jämfört med år
2004. Detta var en konsekvens av den minskade äldrebefolkningen,
framför allt de över 80 år på Kungsholmen och Essingeöarna. För att
åstadkomma en budget i balans har förvaltningen genomfört ett antal
åtgärder. T.ex. har budgeten för heminstruktörer minskats men förvaltningen har ändå kunnat behålla två deltids heminstruktörer som i första hand
skall informera personal inom hemtjänsten, äldrevård samt anhöriga om
bemötande och skötsel av syn- och hörselhjälpmedel. Det här är en verksamhet i gränslandet till landstingets ansvar med syn- och hörselcentraler
och bara något fåtal stadsdelsnämnder har mer än en instruktör, någon har
ingen. Bemanningen av verksamhetsområdets stab har minskat under
2005. En tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som delades med Norrmalm har dragits in och arbetsuppgifterna har överförts till
den kvarvarande anställningen som MAS. Även om budgetenen för anhörig- och frivilligcentret Baltzar har minskat något har nämnden ändå kunnat behålla denna uppskattade verksamhet utan någon form av central
finansiering. Den omvandling av äldreboende som nämnden beslutade om
i oktober 2004 har fortsatt enligt plan.
Övertalig personal
Inom äldreomsorgen finns övertalighet, dels pga att en del personal genom
åren valt att stanna i stadens tjänst vid verksamhetsövergång till privat
utförare efter upphandling, dels genom att färre anställda behövs i
verksamheten på grund av äldreminskningen på Kungsholmen.
De större verksamhetsförändringar som ökat övertaligheten under året är
avvecklingen av en avdelning på Stadshagsgårdens korttidsboende samt
personalminskning vid enheten hemtjänst/hemstöd. Övertaligheten har
lösts för ett antal medarbetare på skilda sätt. Två har slutat i staden och
fem har beviljats särskild ålderspension. Fem har fått tillsvidareanställning
vid annan förvaltning eller inom stadsdelsförvaltningen. Övertalig
personal har till stor del tillgodosett vikariebehovet. Åtgärderna har
sammantaget gjort att kostnaden för övertaligheten blivit betydligt lägre än
vad som var budgeterat.
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Resultatenheter
Äldreomsorg
Hemstödsgruppen (upplöses)
Hemtjänsten (upplöses)
Fridhemmet (intraprenad)
Summa äldreomsorg

Resultatfond
från 2004
0
-720 000
+132 000
-588 000

Resultat Överförs till
2005
2006
+15 000
+15 000
-3 954 000
-720 000
+497 000
+629 000
-3 442 000

-76 000

Hemstödsgruppen och hemtjänsten i egen regi upplöses som resultatenheter fr.o.m. 2006. Resultatet belastar därför förvaltningen som helhet
2006.
Entreprenaddriven verksamhet
Ca 90 % av äldreomsorgen har under 2005 utförts på entreprenad av företag som nämnden tecknat avtal med.
 Alströmerhemmet, Attendo Care
 S:t Eriks äldreboende; MEDIHEM
 Serafen; Förenade Care
 Essinge äldreboende, Lidnersgårdens dagverksamhet; Aleris
Äldreomsorg (f d Care Partner)
 Pilträdets äldreboende, Pilgårdens och Pilängens gruppboenden;
Respecta Omsorg
 Solbacken, Linden och Marieberg; Carema Äldreomsorg
Enligt stadens kundvalsmodell finns för närvarande 28 olika utförare med
uppdrag att bedriva hemtjänst, ledsagning, avlösarservice och städning
inom stadsdelsområdet. Förutom den hemtjänst som bedrivs i egen regi
inom Hemtjänsten på Kungsholmen och Essingeöarna har Attendo Care,
Respecta Hemtjänst, Carema Äldreomsorg och HSB Omsorg varit de
största utförarna inom stadsdelsområdet.
Uppfyllelse av generella åtaganden
Stadshagsgårdens äldreboende, anhörig- och frivilligcentret Baltzar samt
Fridhemmets servicehus har i stort sett uppfyllt sina åtaganden. Stadshagsgården har ej helt uppfyllt åtagandet om att samtlig personal skall bära
namnbricka. Enheterna för biståndshandläggning har uppfyllt åtagandena.
Hemtjänsten och hemstödsgruppen på Kungsholmen har på grund av den
turbulenta arbetssituationen inte helt kunnat fullgöra sina åtaganden.
Budgetresultatet för enheten är kraftigt på minus. För närvarande pågår en
genomgång av organisation, scheman och tjänster samt en bättre geografisk planering av ärenden. Fortfarande finns brister i dokumentationen hos
enheterna. Miljöåtaganden är i stort sett uppfyllda.
Huvuddelen av äldreomsorgen, ca 90 %, drivs på entreprenad enligt
tidigare slutna avtal. De följer inte alltid uppställningen i stadens nuvarande kvalitetsuppföljningssystem då detta inte finns reglerat i avtalen.
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Uppföljning av kvaliteten i entreprenaddriven verksamhet görs enligt den
antagna planen för avtalsuppföljning och redovisas separat.
Brukarinflytande
Under hösten 2005 har boende samt anhöriga svarat på en enkät bestående
av tretton frågor som berör de boendes dagliga liv på Stadshagsgårdens
korttidsboende. Resultatet blev övervägande positivt. Dock är detta ej helt
mätbart på grund av för få svar. 9 boende svarade av 26. Det är svårigheter
att få personer med demenssjukdom att svara. 18 anhöriga svarade. 87 %
av dessa var mycket nöjda med vården.
Även hemtjänsten och hemstödet på Kungsholmen och Essingeöarna har
under hösten skickat ut en enkät till 99 brukare. 68 personer svarade, totalt
69 %. Majoriteten av de svarande var mycket nöjda eller nöjda med
kontaktmännens sätt att sköta sitt kontaktmannaskap, med den hjälp som
gavs samt bemötande från personalen. Man var mindre nöjd med
möjligheten att komma i kontakt med personalen.
Entreprenörerna gör kontinuerliga brukarundersökningar som regelbundet
presenteras för nämnden.
Lokala pensionärsrådet är rådgivande organ till stadsdelsnämnden med
uppgift att bereda pensionärerna inom området inflytande och insyn i
allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Rådet består av fem
ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna nomineras av lokala
pensionärsorganisationer med lokal verksamhet inom stadsdelsområdet.
Ledamöterna har under 2005 representerat SPF och PRO. Rådet har haft
10 sammanträden under året varav ett gemensamt med stadsdelsnämndens
handikappråd.
Inkomna synpunkter, klagomål och förslag
Till verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade (beställaren) har under 2005 totalt inkommit 49 förslag, klagomål eller synpunkter. De har vidarebefordrats till respektive utförare och enhet för åtgärd och besvarande.
Återkoppling och åtgärder för att förhindra att situationen uppkommer
igen har genomförts vid varje tillfälle.
Utförare
Attendo Care AB
Alströmerhemmet

Attendo Care AB,
hemtjänst kundval

Synpunkterna har i huvudsak
gällt:
Brister i bemanning, bristande
information, brist i omvårdnad,
synpunkter på bemötande,
synpunkter på störningar från
närbelägna klubben La Isla
Beviljad hjälp ej utförd, utebliven
hjälp

Antal
synpunkter

5
3
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Utförare
Egen regi hemstödsgruppen
Kungsholmstorg

Synpunkterna har i huvudsak
gällt:
Synpunkter på förändring av
arbetsgruppens organisation,

Antal
synpunkter

1
Egen regi, hemtjänst kundval
Kungsholmstorg
Carema Äldreomsorg AB
Arbetargatan hemtjänst kundval
Carema Äldreomsorg AB
Essinge, hemtjänst kundval

Beviljad ledsagning ej utförd,
dåligt utförd städning
Dålig kontinuitet, passar ej tiden

Egen regi
Fridhemmet Servicehus

Lång väntetid vid larm, delvis
utförd hjälp, missnöje med
kontaktperson, beviljad hjälp ej
utförd
Synpunkter på avvecklingen av
äldreboendet
Beviljad hjälp ej utförd

2
1

Missnöje med utförd hjälp, dålig
information. dålig tillgänglighet
6

Aleris Äldreomsorg
Essinge äldreboende
Neuropsykiatriska stödteamet
Egen regi
Respecta Omsorg AB
Pilträdet
Respecta Hemtjänst AB,
hemtjänst kundval

7
1
1

Beviljad hjälp ej utförd, dålig
planering
Dålig städning, missnöje med
utförd hjälp, lång väntetid vid
larm, utebliven hjälp, försvunna
föremål
Dålig tillgänglighet

Stockholm Omsorg AB,
hemtjänst kundval
HSB Omsorg, hemtjänst kundval Utebliven hjälp

2

13

1
1

Carema Äldreomsorg
Solbacken
Riksfärdtjänst

Synpunkter på omvårdnaden
1
Bristande information, dåligt
bemötande
1

Förenade Care AB
Serafens äldreboende
Sodexho
Totalt

Brister i omvårdnaden
2
Kvaliteten på maten på S:t Eriks
äldreboende

1
49

Redovisningen nedan av egen regiverksamhet omfattar förslag, klagomål
eller synpunkter som kommit direkt till respektive enhet. Redovisningen
omfattar inte förslag, klagomål eller synpunkter som inkommit till
entreprenörer.
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Utförare

Synpunkterna har i huvudsak
gällt:
Fridhemmet Servicehus (egen
Brister i vården och servicens
regi)
utförande.
Fridhemmet Servicehus (egen
Brister i bemötandet, utebliven
regi)
insats
Fridhemmet Servicehus (egen
Brister i bevakning och insats i
regi)
samband med trygghetslarm
samt brister i städinsats
Hemtjänsten och Hemstödet på Kontaktpersons bemötande,
Kungsholmen och Essingeöarna kvalitet på tjänsten.
(egen regi)
Anhörig- och Frivilligcentret
Pensionärer har beklagat att
Baltzar (egen regi)
lokalen måst stänga vid ett antal
tillfällen pga personalbrist.
Stadshagsgårdens
En boende deprimerad under
korttidsboende (egen regi)
växelvårdstiden. Anhöriga
efterlyste mer aktiviteter.
Stadshagsgårdens
Anhörig klagade på
korttidsboende (egen regi)
omvårdnaden, mest maten.
Totalt

Antal
synpunkter
11
9
10

6
Osäkert

1

1
38

Lex Sarah
Under året har fyra Lex Sarahanmälningar inkommit. Stadsdelsnämndens
bedömning är att verksamhetsansvariga Respecta Omsorg AB och
Respecta Hemtjänst AB samt Förenade Care AB har vidtagit de åtgärder
som krävts. Även vad gäller den fjärde anmälan gjorde förvaltningen
bedömningen att verksamhetsansvarig Riksbyggen Serviceboende AB
vidtagit de åtgärder som krävts. Stadsdelsnämnden beslutade ändå att
skicka anmälan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömde att nämnden
följt de föreskrifter som finns och fann inget skäl till att inleda en egen
utredning.
Lex Maria
Fyra avvikelser har föranlett anmälan enligt Lex Maria inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Tre anmälningar gällde allvarlig risk och en iakttagen risk för allvarlig skada.
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Verksamhet vuxna med funktionshinder
Verksamhet

Biståndshandl, övertaliga,
omplac
Hemvård, s-hus, ledsag, pers
ass
Personlig ass LASS och LSS
Daglig verksamhet
Vuxenboende
KBH ,färdtjänst mm
Summa

Utfall Budget
2004
2005
netto
netto

Utfall
2005
netto

Avvik
Efter
före
fondfond disposition

3,4

2,8

4,5

-1,7

-1,7

8,6
11,7
19,5
39,6
1,3
84,1

6,1
9,7
21,1
37,8
1,4
78,9

8,3
8,9
20,2
39,2
0,9
82,0

-2,2
0,8
0,9
-1,4
0,5
-3,1

-2,2
0,6
1,5
-2,1
0,5
-3,4

Verksamheten redovisar ett budgetöverskridande om 3,1 mnkr före fonddispositioner. Efter överföring av resultatenheternas över- och underskott
uppgår överskridandet till 3,4 mnkr. Verksamheten finansieras till största
delen med prestationsrelaterade anslag som avser LSS-insatser. Verksamhetens problem med budgethållning hänför sig huvudsakligen till ökade
kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen. Det fasta anslag som skall
täcka dessa kostnader har inte räckt till för att till fullo klara av de placeringar som ägt rum under året.
En påtaglig ökning av sjukhemsplaceringar, korttidsboenden och hemtjänst/servicehusinsatser har skett under hösten, vilket försämrat resultatet
jämfört med prognosen i tertialrapport 2.
Resultatenheter
Inom verksamhetsområdet finns en intraprenad, som ansvarar för fem
gruppboendenheter, två resultatenheter som driver daglig verksamhet samt
en enhet för personlig assistans.

Omsorg om funktionshindrade, vuxna
Västerbroplans dagliga verksamhet
Bergsgårdens dagliga verksamhet
Enheten för personlig assistans
Gruppboende LSS (intraprenad)
Summa

Resultatfond
från 2004
492 000
-409 000
0
103 000
186 000

Resultat
2005
-372 000
0
236 000
551 000
415 000

Överförs
till 2006
120 000
-409 000
236 000
654 000
601 000

Intraprenaden redovisar ett överskott efter fonddispositioner om 551 tkr,
som förs över till 2006.
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Västerbroplans dagliga verksamhet redovisar ett negativt resultat om 0,4
mnkr. Resultatfonden från tidigare år uppgick till 0,5 mnkr, vilket innebär
att 0,1 mnkr överförs till 2006.
Bergsgårdens dagliga verksamhet uppnår en budget i balans, men för över
tidigare års underskott om 0,4 mnkr till 2006.
Både Västerbroplans dagliga verksamhet och Bergsgårdens dagliga
verksamhet har tappat arbetstagare och därmed intäkter under året.
Västerbroplan har dessutom problem med höga hyreskostnader. En
genomgripande diskussion har påbörjats och kommer att fortsätta vad
gäller omfattningen och inriktningen på daglig verksamhet inom
Kungsholmens stadsdelsnämnd.
Enheten för personlig assistans redovisar ett överskott om 236 tkr, som
förs över till 2006.
Uppfyllelse av generella åtaganden
Åtagandena inom förvaltningens olika verksamheter är till största delen
uppfyllda. Fortfarande finns förbättringsmöjligheter vad gäller metoder för
dokumentation och uppföljning. Några enheter uppger svårigheter att uppfylla miljöåtagandena.
Brukarinflytande
Enheten för personlig assistans har under året genomfört en enkätundersökning till brukarna. Svarsfrekvensen var 78 %. Majoriteten var
nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Det negativa bestod i
möjligheten att vara aktiv i rekryteringen av personliga assistenter samt
möjligheten att vara delaktig och planera stödet av insatser.
Arbetstagarna vid de dagliga verksamheterna har verkstadsklubbar (kan
liknas vid fackklubb) där man har möjlighet att ta upp frågor och önskemål. Verksamheterna har även kontinuerliga uppföljningar med brukare
samt anhöriga för att bl.a. ta reda på om eventuella ändringar i insatserna
skall ske.
Stadsdelsnämndens handikappråd består av sju ledamöter. Kommun-HSO,
handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms stad samordnar
nomineringarna från de olika handikapporganisationerna. Ledamöterna
utses i första hand från boende i stadsdelsområdet och har under 2005
representerat DHR (De handikappades riksförbund), Hjärnkraft
(Föreningen för rehabilitering av skallskadade), FUB (Föreningen för
utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna), SRF (Synskadades
riksförbund i Stockholm), IFS (Intresseföreningen för schizofreni), RSMH
(Riksförbundet för social och mental hälsa) samt R (Stockholms
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Reumatikerförening). Rådet är rådgivande organ till nämnden med uppgift
att bereda inflytande och insyn i allmänna frågor om funktionshindrades
levnadsförhållanden. Rådet har under år 2005 haft tio sammanträden och
behandlat aktuella frågor och nämndärenden.
Entreprenaddriven verksamhet
Kungsholmens och Kristinebergs gruppbostäder drivs av Assist Bostad
och Omsorg i Stockholm AB. Enligt stadens kundvalsmodell finns ett
antal utförare med uppdrag att bedriva hemtjänst, ledsagning, avlösarservice och städning inom stadsdelsområdet.
Upphandling
Avtal har tecknats med Carema Äldreomsorg AB om kvälls- och natttjänster till hemtjänsten. Avtalet gäller till och med november 2007.
Förnyad upphandling av varudistribution efter biståndsbeslut till boende i
egna hem har genomförts, och avtal har tecknats med VI Daglivs.
Förnyad upphandling av kost till Stagshagsgården och dagverksamheten
vid servicehuset Pilträdet har genomförts med endast kort avtalstid då
Stadshagsgården kommer att avvecklas under första halvåret 2006 och
ansvaret för kosten vi dagverksamheten övergår till utföraren efter
kommande upphandling. Avtal tecknades med samma företag som
tidigare, Sodexho AB.
Enligt plan skulle upphandling av verksamhetsdriften av gruppbostäderna
för funktionshindrade ha genomförts. Stadens utredning om förändring av
ersättningssystemet för boende med funktionshinder har blivit fördröjd.
Avtal och överenskommelse med utförarna har därför förlängts.
Samma förhållningssätt gäller upphandlingen vid Pilträdet. Avtalet om
verksamhetsdriften har förlängts till och med november 2006 i väntan på
att utredning om omstrukturering av gruppbostäderna inom servicehuset
skulle bli klar.
Avtal om verksamhetsdriften för Essinge äldreboende och Lidnersgården
tecknades i början av året. Parterna har täta kontakter med regelrätta
protokoll för att kontinuerligt vara uppdaterade om läget under
avvecklingsperioden. Avtalet med Lidnersgården är avhängigt driftavtalet
för Essinge äldreboende.
Mariebergs och Lindens äldreboenden kommer att avvecklas och under
avvecklingsperioden har därför avtalen förlängts till november 2007.
Upphandlingen av enbart Solbacken kommer att påbörjas under slutet av
2006.
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Avtalet för Serafens äldreboende har avtalsenligt förlängts till och med
den 31 december 2007.
Arbetet med förnyad upphandling av skolluncher inleddes under slutet av
året.
Nämnden och förvaltningen har deltagit i gemensam upphandling av bl.a.
hantverkstjänster, tillfällig bemanning inom verksamhetsområdet äldre och
funktionshindrade, handledningstjänster, kolloverksamhet m.m.
Den av kommunfullmäktige beslutade antidiskrimineringsklausulen skrivs
in i avtalen.
Inkomna synpunkter, klagomål och förslag
Redovisningen nedan av egen regiverksamhet omfattar förslag, klagomål
eller synpunkter som kommit direkt till respektive enhet. Redovisningen
omfattar inte förslag, klagomål eller synpunkter som inkommit till
entreprenören.
Utförare
Gruppbostäderna; Herden,
Kronoberg, Strandparken och
Tegelpråmen (intraprenad)
Västerbroplans dagliga
verksamhet (egen regi)
Bergsgårdens dagliga
verksamhet (egen regi)

Synpunkterna har i huvudsak
gällt:
Störda grannar.

Antal
synpunkter
5

Rivmärke på en arbetstagare.
1
Enhetschefen för en
gruppbostad var missnöjd med
kontakten och samarbetet med
personalen i en av grupperna.

1

Totalt

7

Barn och ungdomar med funktionshinder
Verksamhet

Programledning och adm
Hemvård
Personlig assistans
Tillsyn barn över tolv år
Barnboende samt korttidshem
Habiliteringsverksamhet
Summa

Utfall Budget
2004
2005
netto
netto
1,8
1,4
1,8
8,7
2,8
16,5

1,7
1,8
1,9
2,0
10,2
3,7
21,3

Utfall
2005
netto
1,9
1,4
2,1
1,4
11,6
1,9
20,3

Avvik
Efter
före
fondfond disposition
-0,2
0,4
-0,2
0,6
-1,4
1,8
1,0

-0,2
0,4
-0,2
0,6
-1,4
1,6
0,8
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För verksamhetsområdet redovisas ett överskott på 1,0 mnkr (+- 0) före
fonddisposition.
I verksamhetsområdet ingår som tidigare nämnts korttidstillsynen inom
särskolan. Detta är en ny verksamhet för nämnden, varför det varit svårt
att beräkna kostnaden. I tertialrapport 2 överfördes 1,0 mnkr från
äldreomsorgen till korttidstillsynen. Med facit i hand var överföringen lite
i överkant då nettokostnaden blev 1,4 mnkr och budgeten efter
överföringen 2,0 mnkr.
Habiliteringsenheten, som 2005 även drivit habiliteringsenheten
Ballongen i Skarpnäck på entreprenad, redovisar ett överskott på 0,2
mnkr. Överskottet har uppkommit tack vare försäljning av platser till
andra kommuner. Utan denna försäljning skulle enheten inte vara ekonomiskt bärkraftig. Efter överföring av årets resultat uppgår enhetens
resultatfond till 338 000 kr.
Korttidshemmet redovisar ett överskott på 16 000 kr. Detta trots att
intäkterna minskat p g a sanering efter två vattenskador som inneburit
begränsat öppethållande. I och med att intäkterna sjunkit sänks Korttidshemmets ”fondtak”. Då vattenskadan och den till denna relaterade
intäktsminskningen inte kan anses vara eget handlande föreslår förvaltningen att ingen nedsättning (43 000 kr) sker av Korttidshemmets resultatfond utan att denna förblir 245 000 kr.
Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 innebär verksamhetsområdets
utfall en förbättring med 1,6 mnkr. Utöver den lägre kostnaden för korttidstillsynen förklaras denna av högre intäkter än beräknat under hösten
för Korttidshemmet (+0,1 mnkr) och Habiliteringsenheten (+0,2 mnkr)
samt lägre kostnader inom Resurscentrums övriga ansvarsområden vad
gäller funktionshindrade barn och unga. Jämfört med 2004 har intäkterna
ökat kraftigt, beroende på att habiliteringsenheten Ballongens anslag på
2,8 mnkr överförts till nämnden som en intäkt.
Uppfyllelse av generella åtaganden
Verksamheterna har uppfyllt stadsdelens generella åtaganden. Den ena
habiliteringsenheten har endast delvis uppfyllt åtagandet om att ge barnen
allsidig träning. Barnen har fått färre insatser från logoped p.g.a. sjukdom.
Det har dock delvis kompenserats av att övriga medlemmar i arbetslaget
har hög kompetens inom området. Åtagandet som gäller att ge föräldrar
snabba besked om insats har inte kunnat uppfyllas i ett mindre antal
ärenden. Resurscentrum har inte kunnat ge metodhandledning till personal
i full utsträckning p.g.a. deltidssjukskrivning.
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Synpunkter, förslag och klagomål
Sammanlagt har 60 synpunkter inkommit som gäller omsorgen om funktionshindrade barn och ungdomar. 23 synpunkter har handlat om brist på
information eller annan typ av information. Synpunkterna har behandlats i
varje enskilt fall. 13 synpunkter har handlat om ”kvaliteten på tjänsten”
och då främst rört utökad behandlingstid eller att barn ej kunnat beredas
plats. Många synpunkter har gällt organisationsfrågor av typen borttappade eller kvarglömda saker och har åtgärdats varefter.

Fritid och kultur
Verksamhet

Utfall Budget
2004
2005
netto
netto

Sommarkoloni

0,8

Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Summa

5,7
6,5

0,9
1,0
7,0
8,9

Utfall
2005
netto
0,7
0,9
5,6
7,2

Avvik
Efter
före
fondfond disposition
0,2
0,1
1,4
1,7

0,2
0,1
1,3
1,6

I programområdet ingår utöver fritid och kultur även sommarkollo. Det
senare tillhör redovisningsmässigt verksamhetsområdet skolbarnsomsorg.
För programområdet redovisas ett överskott på 1,7 mnkr (+0,4 mkr) före
fonddisposition.
1,4 mnkr av överskottet hänför sig till gemensamma kostnadsställen. 0,2
mnkr av detta avser sommarkoloni och förklaras av att efterfrågan på
kolloplatser blev mindre än budgeterat. Renoveringen av parklekshuset i
Kronobergsparken kostade 0,4 mnkr mindre än de 1,0 mnkr som avsattes i
tertialrapport 2. Ett bidrag för föreningsdriven kvällsverksamhet på 0,2
mnkr har inte utbetalts då verksamheten upphörde. Vidare har de
gemensamma löne- och rehabkostnaderna blivit lägre än budgeterat.
Jämfört med 2004 ökade intäkterna med 0,2 mnkr inom delverksamheten
fritid. I utfallet för 2005 ingår en engångspost på 0,3 mnkr avseende ett
stadsövergripande EU-projekt inom parkleken.
Uppfyllelse av generella åtaganden
Verksamheterna har till största del uppfyllt stadsdelens generella åtaganden. P.g.a. lokalproblem har inte fritidsgårdsverksamheten kunnat genomföras på ett tillfredställande sätt. Nya lokaler i Rålambshovsskolan tas i
bruk till våren 2006. Fältassistenterna har heller inte hunnit delta i skolornas undervisning i livskunskap. Organisationen ses över så att man kan
delta i kommande undervisning.
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Synpunkter, förslag och klagomål
13 synpunkter har inkommit som gäller fritidssektorn. Flertalet har handlat
om fritidsgården och dess lokaler. Under hösten 2005 var det tänkt att
fritidsgården skulle vara placerad i Kronobergsparkens parklek vilket fick
ställas in p.g.a. fuktskador i parklekens byggnad vilka måste åtgärdas
omedelbart. Fritidsgården öppnar till vårterminen 2006 i Rålambshovsskolan vilket också är ett önskemål från många ungdomar.

__________

