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Underlag till planering för 2007
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag till planering
för 2007 med beräkningar för 2008 och 2009.
2. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen utarbetar en
modell för kompletterande ersättning för nyproducerade förskolor i
nybyggda bostadsområden.
3. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen utreder hur den
kommunövergripande förskolan för döva och hörselskadade barn
ska drivas och finansieras fr.o.m. 2007 då landstinget, som idag
står för ungefär halva kostnaden, planerar att utföra habiliteringsverksamheten i egen regi.
4. Stadsdelsnämnden hemställer om att ansvaret för enskilt drivna
förskolor överförs till stadsdelsnämnderna, eftersom
stadsdelsnämnderna i praktiken arbetar både med information om
och utbyggnad av enskilda förskolor samt har ansvar för barnomsorgsgarantin, för vilken samtlig förskoleverksamhet är viktig.
5. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen prövar
möjligheten att införa stimulansbidrag för att ersätta de gamla
parklekshusen med nya. En övergripande plan för i vilken takt och
i vilken ordning det skulle kunna ske bör då utarbetas.
6. Stadsdelsnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på att
parkleken som verksamhet i staden firar 70-årsjubileum år 2007.
7. Mot tanke på den omfattande bostadsbebyggelse som planeras på
västra Kungsholmen i närhet av Essingeleden hemställer stadsdelsnämnden hos kommunstyrelsen om en utredning av möjligheten att
gräva ned och överdäcka Essingeleden över Kungsholmen efter
Fredhällstunneln.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör
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Sammanfattning
Kungsholmen och Essingeöarna är ett stadsdelsområde i förändring.
Befolkningen ökar och väntas 2014 överstiga 60 000. Även befolkningens
sammansättning förändras. Det är framför allt barnen i de yngre åldrarna –
upp till skolåldern - som blir fler.
Den äldre befolkningen över 80 år minskar däremot markant. Utvecklingen när det gäller den äldre befolkningen är likartad för hela staden och
antalet stockholmare över 80 år kommer de närmaste tio åren att minska
med nästan 20 procent.
Utbyggnaden av förskolan och anpassning av äldreomsorgen till de
aktuella behoven kommer att fortsätta att tillhöra nämndens mest
angelägna frågor.
Nya bostäder byggs och fler planeras. Utbyggnaden av Lindhagenområdet
i nordvästra Kungsholmen kommer att prägla arbetet de närmaste tre åren.
Lindhagen är en av stadens största nybyggnationer efter Hammarby
sjöstad. Nämnden och förvaltningen deltar i planering av bl.a. förskolor,
skola och gruppbostäder för personer med funktionshinder.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
Utveckla kvaliteten i förskolan
Förskolorna fortsätter sitt kompetenshöjande arbete. En stor andel av
personalen har tagit del av kompetensfondens stora utbud av fortbildning.
Genom egen uppföljning och med hjälp av utrednings- och statistikkontorets (USK) brukarundersökning finns ett antal förbättringsområden
identifierade som man nu kommer att arbeta vidare med.
Det pågår en ständig diskussion och utveckling av värdegrundsarbetet som
kommer att fortsätta under 2007. Alla förskolor kommer också att arbeta
vidare med språkutveckling och pedagogisk dokumentation. Nytt
förbättringsområde är genusperspektivet där flera förskolor planerar för
fortbildning. Fortsatt utveckling av de individuella utvecklingsplanerna
kommer att ske.
Personal inom förskolan har tillsammans med personal från skolornas
förskoleklasser genomgått en IT-pedagogisk utbildning med tonvikt på
digital dokumentation. Arbete pågår för att få alla förskolor uppkopplade
till Internet så att personal och föräldrar kan kommunicera via nätet.
Utvecklingsarbete pågår också för en digitaliserad form av individuella
utvecklingsplaner.
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Antalet barn och elever i kommunal förskola och skola
Befolkningsprognos
2005 2006 2007 2008 2009
866 867
867 856 863
0 år
1-5 år 2358 2548 2650 2728 2792
0-5 år 3224 3415 3517 3584 3655
Beräkningarna utgår från USK:s befolkningsprognos. Prognoserna för
förskolebarnen är relativt osäkra. Jämfört med föregående prognos är
antalet barn i åldern 0-5 år i nuvarande prognos 201 barn fler år 2007 och
214 barn fler år 2008. Årets prognos räknar med en ökning av antalet barn
i åldern 0-5 år med ytterligare 102 barn år 2007. Därefter sjunker
ökningen till 67 barn år 2008 och 71 barn 2009.
En ytterligare svårighet i planeringen är osäkerheten om hur många föräldrar som står i kö till både kommunalt och enskilt driven verksamhet, och
hur många som kommer att tacka ja till erbjuden plats i den enskilt drivna
verksamheten om det saknas platser i de kommunala verksamheterna. Det
skulle ur planeringssynpunkt vara en fördel om ansvaret för tillsyn m.m.
av de enskilt drivna verksamheterna överfördes till stadsdelsnämnderna.
Det är förvaltningens uppfattning att det skulle underlätta för medborgarna. Det är inte lätt att förstå varför man inte skall vända sig till
stadsdelsförvaltningen just när det gäller den enskilda barnomsorgen. Det
skulle också underlätta planeringen av barnomsorgsbehovet.
För att få balans i tillgång och efterfrågan kan det vara nödvändigt med ett
ökat samarbete mellan närliggande stadsdelsnämnder. Det är kanske inte
rimligt att barnomsorgsgarantin alltid uppfylls i det egna stadsdelsområdet.
Det är dessutom en utbredd missuppfattning bland köande föräldrar att
barnomsorgsgarantin gäller den förskola man önskar sig i första hand
alternativt den förskola som ligger närmast bostadsadressen.
Elevantalsprognos

år f-5
år 6-9
år f-9

2005
1264
864
2128

2006
1293
902
2196

2007
1365
923
2288

2008
1381
929
2310

2009
1448
941
2389

2005 års elevantalsprognos skiljer sig från föregående års prognos genom
att det nu beräknas vara färre elever totalt sett under kommande år. Den
största minskningen gäller år f-5 som beräknas få 74 elever färre år 2007
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och 120 elever färre år 2008. Totalt sett beräknar USK att Kungsholmens
skolor kommer att ha 90 elever färre år 2008. Eftersom antalet barn i ålder
0-5 år ändå ökar i en högre takt än tidigare beräknat är det viktigt att ha en
beredskap för kommande elevkullar.
Elevantalsökningen förväntas i första hand i nordvästra Kungsholmen. I
ett första skede kommer Klastorpsskolan att kunna ta emot elever från det
nybyggda Luxområdet. Rålambshovsskolan kommer också att kunna ta
emot eleverna i de senare åren. För att skapa det utrymmet kan skolan
behöva säga nej till elever från andra upptagningsområden.
Skolplanering
Utbyggnaden av Lindhagenområdet i nordvästra Kungsholmen kommer
senare att troligen innebära behov av utbyggd skolkapacitet för ca 400
elever f-5, skolbarnsomsorg och plats för ca 80 förskolebarn. Det är
angeläget skollokalerna blir så flexibla att de inledningsvis kan inrymma
fler förskoleavdelningar för att sedan efter behov, successivt rymma
alltmer undervisning från förskoleklass till år 5. Det kan också bli aktuellt
att planera för år 6-9 elever. Färdigställandetiden beror helt på i vilken takt
nuvarande nybyggnadsplaner realiseras.
Lindhagenområdet kommer att bli tättbebyggt. Det kommer ofta rapporter
om barns och ungdomars sviktande hälsa, bland annat beroende på för lite
fysisk aktivitet. Det är därför mycket angeläget att förskolor och skolor får
en god och stimulerande utemiljö. Ett arbetsgrupp med en allsidig
sammansättning och bred kompetens har bildats för planeringsarbetet.
Skolplaneringen kan komma att förändras genom att fler friskolor
etablerar sig inom stadsdelområdet.
Särskolan
Arbetet med att få särskolans ekonomi i balans fortsätter. Det innebär
bland annat att behovet på både kort och lång sikt behöver analyseras.
Verksamheter kommer att behöva slås ihop till större enheter. Innehåll och
inriktning måste förändras för att bättre motsvara de behov som eleverna
har och för att tydligare möta de förväntningar som föräldrarna har.
Innerstadens stadsdelar arbetar gemensamt för att samordna antalet platser,
olika inriktningar, framtida behov, vidareutveckling och
kompetensutveckling för personalen. För att undvika långa taxiresor för
barnen är målet att innerstadsdelarna ska kunna erbjuda särskola för de
flesta behov inom innerstaden. Taxiresorna är dessutom mycket
kostsamma.
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Ökad måluppfyllelse i grundskolan
Kungsholmens skolor har genomgående en hög uppfyllelse av de uppsatta
målen. Resultaten i de nationella proven är höga och andelen elever i år 9
med gymnasiebehörighet är också den högre än stadens genomsnittliga
andel.
Samtliga skolor arbetar aktivt med skolutvecklingsfrågor inom olika
områden. Gemensamt för skolorna är fortsatt värdegrundsarbete,
elevinflytande över det egna lärandet, fortsatta bedömardiskussioner och
utveckling av individuella utvecklingsplaner. Nedan följer exempel på
skolornas övriga utvecklingsområden:
 dokumentation
 analys och utvärdering
 elevhälsa
 matematik
 språkutveckling
 miljöfrågor
 integration och samverkan
 genusfrågor
 IT-pedagogik
Anpassning av heldygnsplatser inom äldreomsorgen
De äldre över 80 år har minskat från ca 4 400 personer år 1994 till ca
3 300 personer vid årsskiftet 2004-2005. Det innebär en minskning med
1 100 personer eller 25 procent. Enligt USK kommer minskningen att fortsätta och år 2014 beräknas stadsdelsområdet att ha cirka 2 400 personer
som är 80 år eller äldre. Under planeringsperioden 2007 - 2009 beräknas
att minskningen blir cirka 230 personer.
Stadsdelsnämnden fastställde den 21 oktober 2004 en plan för anpassning
av antalet vård- och omsorgsboendeplatser inom Kungsholmens stadsdelsområde. Planens utgångspunkter är att stadsdelsnämndens vård- och
omsorgsboenden ska vara utformade med bra boendelösningar i
fastigheter och lokaler som fungerar för ändamålet. Boendeformerna ska
vara flexibla och kunnat förändras över tid för att möta olika behov, t.ex.
omvandlas från somatisk inriktning till demensinriktning och vice versa.
Antalet platser ska motsvara behoven.
På Kungsholmen fanns - i oktober 2004 - 510 platser med heldygnsomsorg fördelade på 10 enheter med olika inriktningar drivna i egen regi
eller på entreprenad. Det fanns 206 platser med somatisk inriktning, 255
platser med demensinriktning, 12 platser med inriktning mot geropsykiatri
samt 39 platser för korttidsboende eller växelvård. Av platserna för korttidsboende eller växelvård hade 13 demensinriktning på och 26 somatisk
inriktning.
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Planeringen omfattar en omvandling av totalt ca 100 platser som ska vara
genomförd senast 2007. Därefter kommer Kungsholmens stadsdelsnämnd
fortfarande att ha drygt 400 platser i vård- och omsorgsboende med
heldygnsomsorg och ca 250 platser på servicehus. I realiteten är det dock
ingen minskning eftersom relationen mellan antalet platser i vård- och
omsorgsboende med heldygnsomsorg och antalet äldre över 80 år kommer
att vara oförändrad eller t.o.m. öka något.
Utöver allmänna behov finns behov hos vissa specifika grupper t.ex.
personer som är utagerande p.g.a. demenssjukdom, personer med ej så
långt framskriden demens, avlastning för anhörigvårdare, yngre äldre som
drabbas av stroke eller annan sjukdom eller funktionshinder, övriga som
drabbas av stroke, personer med Parkinsons sjukdom samt äldre med
psykiatrisk diagnos. För att tillgodose dessa gruppers behov diskuteras lösningar inom befintliga vård- och omsorgsboenden på Kungsholmen samt
tillsammans med Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder.
Förändring planeras inom Serafens vård- och omsorgsboende där en
boendegrupp kommer att omvandlas till boende för personer med
psykogeriatrisk diagnos. Även i övrigt sker en gemensam planering tillsammans med dessa nämnder. De fem stadsdelsnämnderna i innerstaden
kommer under 2006 att samverka kring en revision av den tidigare utarbetade gemensamma vård- och omsorgsboendeplanen.
Stöd- och hjälpinsatser inom äldreomsorg
Några av Kungsholmens utförare inom hemtjänst har inrättat specialteam,
t ex för att hjälpa personer med psykiska problem, fysiskt funktionshindrade samt personer med demenssjukdomar. En förutsättning för att kunna
möta mer komplexa vårdbehov är också samverkan med andra vårdgivare
och myndigheter. Det ställer krav på att organisationen är kompetent och
välfungerande. Utbildningssatsningen som planeras med hjälp av Kompetensstegen kommer att öka organisationens möjlighet att möta mer
komplexa vårdbehov. Hemtjänsten i Stockholm och särskilt inom
Kungsholmens stadsdelsnämnd utförs till stor del av privata utförare
upphandlade av staden. Det är viktigt att staden i nästa upphandling av
hemtjänst med kundval beaktar utvecklingsfrågorna och stimulerar
anbudsgivarna till att utveckla stöd- och hjälpinsatser i ordinärt boende.
Det är positivt med de försök med förenklad biståndshandläggning som
pågått i staden. Denna förenklade handläggning ger ökat utrymme för
biståndshandläggarna att prioritera utredningar för de äldre som har ett
mer komplext omsorgsbehov. Redan under år 2006 har inrättats
vaktmästarservice för pensionärer som är 75 år och äldre och inte har
någon hemtjänst. De har möjlighet att kostnadsfritt få hjälp med göromål i
hemmet där det finns risk för att de ska falla och skada sig. Vaktmästaren
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ska även ge råd samt ha en uppsökande och social funktion.
Anhörigstöd är ett annat område som behöver fortsätta att utvecklas.
Diskussioner pågår inom Kungsholmen att förstärka anhörigstödet
ytterligare i form av akuta platser för avlastning både dag- och nattetid.
Dessutom kommer fler anhörigombud kommer att utbildas inom ramen
för Kompetensstegen.
Avveckling av flerbäddsrum inom äldreomsorgen
Inom stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende finns i dagsläget inga
dubbelrum. Inom Solbackens vård- och omsorgsboende finns möjlighet
till dubbelboende i tre lägenheter för de som så önskar, t ex makar.
Verksamhet för personer med funktionshinder
Planeringen av utbyggnad och ombyggnad av gruppbostäder är ett gemensamt ansvar inom staden. Planering sker i stadens genomförandegrupp.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning har anmält behov av lokaler i samband med nybyggnation på nordvästra Kungsholmen och tidigaste inflyttning beräknas ske 2007/2008.
Behovet av olika modeller av boenden för personer med begåvningsmässiga funktionshinder är fortfarande relativt stort i staden. Planeringen
syftar till att dels bygga flexibla lösningar i trapphusmodell och dels
reguljära gruppbostäder.
Stadsdelsförvaltningen inventerar och kartlägger kontinuerligt behovet av
stödboenden för psykiskt funktionshindrade. För att tillgodose behoven
deltar förvaltningen i den planerings- och byggprocess som är aktuell på
västra Kungsholmen. Närmast handlar det om att starta ett trapphusboende
för psykiskt funktionshindrade i ett av de byggprojekt som färdigställs de
närmaste åren.
Daglig verksamhet
Kungsholmens stadsdelsnämnd har två dagliga verksamheter, Bergsgården
och Västerbroplan. Tidigare har dessa varit välbesökta och har sålt platser
både inom förvaltningen och till andra stadsdelar och kommuner. Den
senaste tiden har försäljningen av platser minskat, bl.a. beroende på att
andra stadsdelsnämnder startat egna dagliga verksamheter. För närvarande
finns ett överskott av platser totalt sett i staden. Önskemål och behov hos
presumtiva arbetstagare har förändrats och befintlig verksamhet stämmer
inte helt med vad som efterfrågas. Behovet av platser med traditionell daglig verksamhet kan tillgodoses, däremot saknas daglig verksamhet med
inriktning för personer med hjärnskador och Aspbergers syndrom. Den
senare gruppen ökar eftersom fler personer idag får denna diagnos. Daglig
verksamhet eller stöd i anpassat arbete kan inte erbjudas inom befintliga
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dagliga verksamheter. Nya modeller för arbetsplatsförlagda verksamheter
behövs för att tillgodose individuella behov. Förvaltningen kommer under
2006 att göra en genomgång och inventering av vilka behov som finns
idag och vilka behov som kan tänkas finnas i framtiden. Denna utredning
ska sedan ligga till grund för att eventuellt förändra befintlig verksamhet
så den bättre stämmer överens med behoven. Även lokalbestånd och
hyreskostnader ska ses över.
Neuropsykiatriska stödteamet
Sedan april 2004 driver Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar i samarbete med Kompetensfonden ett team som med hjälp av
tydliggörande pedagogik skall ge stöd till personer med hjärnskador,
förvärvade i vuxen ålder samt personer med neuropsykiatriska funktionshinder. 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.
Boende för hemlösa
Förvaltningen överväger att starta ett grupp- och stödboende inom
stadsdelen som ett alternativ till inackorderingsboenden som finns runt om
i staden.
Samverkan med landstinget
Förvaltningen har ett brett och i många fall nära samarbete med landstingets olika verksamheter för barn och ungdom, psykiskt funktionshindrade och missbrukare. Framdeles handlar det om att fördjupa och
intensifiera denna befintliga samverkan snarare än att utveckla nya
projekt. Socialpsykiatriska enheten har ett väl utvecklat samarbete med
Norra Stockholms Psykiatri. En ny samverkansöverenskommelse har
slutits mellan Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen och landstinget och
ska reglera samarbetet framdeles. Överenskommelsen följs regelbundet
upp genom partsammansatta gruppträffar. Vuxenenheten och
Socialpsykiatriska enheten kommer också att fortsätta utveckla det nära
samarbete som finns med landstingets beroendemottagning och Norrtulls
öppenvårdsmottagning alternativt Serafens öppenvårdsmottagning. Vidare
kommer samverkan att fortsätta med landstinget när det gäller insatsen
personligt ombud och projektet Case Manager där övriga innerstadsdelar
också finns med.
Familjeenheten kommer fortsätta att aktivt arbeta för att upprätthålla och
utveckla det pågående samarbetet både då det gäller barnpsykiatrin och
vuxenpsykiatrin, barnhälsovården, barnhabiliteringen. Detta kommer att
ske bl.a. genom samrådsmöten på Barncentrum och genom
samarbetsträffar med barnhabiliteringen.
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Landstinget och kommunerna i länet har antagit en gemensam policy för
att samordna insatserna kring barn och ungdomar som behöver särskilt
stöd för sin utveckling, från både kommun och landsting, BUS . Det finns
full acceptans inom både kommun och landsting om dokumentet och dess
riktlinjer. Det har dock, av många skiftande anledningar, varit svårt att få
samarbetet att fungera i enlighet med dokumentet. Samarbetet är
nödvändigt och det trägna arbetet med att få former för samarbete att
fungera och ett innehåll som verkligen gynnar föräldrar och deras barn
måste fortsätta.
Dåvarande norra Stockholms sjukvårdsområde (NSSO) och Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder tecknade en lokal
samverkansöverenskommelse för äldrevården, baserad på överenskommelsen mellan staden och landstinget. En ny överenskommelse mellan
landstinget och staden om hälso- och sjukvårdsansvaret för äldre samt fysiskt funktionshindrade, funktionshindrade med utvecklingsstörning och
vissa funktionshindrade med hjärnskada, träffades centralt i juni år 2002.
Denna skulle ha följts av en ny lokal överenskommelse men någon sådan
har ännu inte åstadkommits då 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, vård- och omsorgsboende och geriatrisk klinik.
Mycket tid åtgår idag i båda organisationerna till att diskutera gränsdragningar och ansvar för kostnader. Det saknas en fungerande struktur för
samverkan och samarbete mellan landsting och kommun. Stadsdelsförvaltningen kommer därför att under 2006 starta en dialog som går ut på
att hitta ett område inom äldrevården där samverkan kan utvecklas på ett
mer positivt sätt utifrån brukarnas behov. De mest angelägna delarna är
vården av personer med stora behov inom ordinärt boende och samverkan
med psykiatrin då personer med sådana sjukdomar verkar öka.
Medarbetarna
Kompetensförsörjning och övertalighet
Nya förskoleavdelningar och minskade barngrupper innebär ett rekryteringsbehov. För att förskolan skall leva upp till målen i förskolans läroplan
och stadens förskoleplan behövs kompetent och för uppdraget utbildad
personal. Det finns vissa svårigheter att rekrytera förskollärare. En
anledning är få väljer förskollärarinriktningen vid lärarhögskolorna. Detta
tillsammans med förskolans utbyggnad och minskade barngrupper ökar
efterfrågan på förskollärare.
För att säkra kompetensförsörjningen i ett längre perspektiv och öka att-
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raktionen för arbeten inom förvaltningen har nämnden en positiv inställning till att erbjuda studerande praktikplatser inom samtliga verksamhetsområden. Genom Lärarhögskolans verksamhetsförlagda utbildning (VFU)
medverkar studenter regelbundet i förskolans och skolans verksamheter.
Nya förskolor och en ny grundskola inom stadsdelsområdet innebär att
ledningsorganisationen kommer att behöva ses över. Några av de nya
verksamheterna kommer att ansvara för både förskola och grundskola.
Frågan om vilken kompetens och hur stora enheter en ledning skall
ansvara för blir viktiga i diskussioner om hur en ny organisation skall
utformas.
Barnskötare erbjuds fortbildningsinsatser med syfte att säkerställa kompetens och behålla personal. Insatsen som startade hösten 2005 kommer att
pågå under en treårsperiod.
Eftersom de äldre invånarna minskar kommer äldreomsorgen att minska
de närmaste åren. Det medför att förvaltningen och staden kommer att ha
ett antal övertaliga personer med kunskap och erfarenhet från äldreomsorg. Förvaltningen arbetar med att balansera skiftande personalbehov
och öka personalrörligheten. Möjligheten att erbjuda andra arbetsuppgifter
är dock begränsade både inom stadsdelsförvaltningen och inom staden i
övrigt då många förvaltningar genomför personalminskningar inom äldreomsorgen.
Nämnden har nyligen beviljats 3,5 mnkr av den statliga Kompetensstegen
för kompetensutveckling av äldreomsorgspersonal under åren 2006-2008.
Satsningen gäller även personal inom de verksamheter som nämnden
driver på entreprenad.
Kompetensfonden har för 2006 beviljat medel för ett projekt inom
förskolan med möjlighet till 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. Efter utvärdering får nämnden ta
ställning till hur man kan ta tillvara erfarenheterna från projektet.
Kompetensfondens verksamhet ger stadens anställda unika möjligheter till
kompetensutveckling. En uppgift för staden och förvaltningen är att ta
tillvara Kompetensfondens och de anställdas kunskaper och erfarenheter.
Satsningen på plusjobbare ger möjlighet till att rekrytera och utbilda nya
medarbetare.
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Hemtjänsten i egen regi på Kungsholmen har en speciell situation genom
att nämnden lagt större delen av äldreomsorgen, både hemtjänsten och
vård- och omsorgsboenden, på entreprenad. I samband med upphandlingar
och överlämnande av verksamhet till privata entreprenörer har övertalighet
uppstått då inte all personal valt att gå över till entreprenören. Övertalig
personal har då placerats bl.a. inom hemtjänsten i egen regi. Den personal
som vid övergång till entreprenadverksamhet har valt att stanna i
kommunen är många gånger personer med en begränsad arbetsförmåga
och som av olika skäl behöver anpassade arbetsuppgifter. Den personal
som behöver anpassade arbetsuppgifter har nu flyttats från enheten och
fått speciella sådana uppgifter.
Inom omsorgen om funktionshindrade har genom projektet ”Lys, kompa,
funka” personalens grundutbildning höjts. För att säkra framtida personalbehov krävs både fortsatt grundutbildning och kompetensutveckling.
Kommunstyrelsen bör snarast klargöra framtida roll- och ansvarsfördelning och avsätta resurser för kompetensutveckling både inom
omsorgen om funktionshindrade men även inom andra
verksamhetsområden.
Chefsutveckling och chefsförsörjning
Förvaltningens chefer och biträdande chefer träffas under förvaltningschefens ledning i Chefsforum tre timmar per månad. Chefsgrupper får
olika typer av ”påfyllning” i form av t.ex. handledning i grupp. 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 duktiga yngre medarbetare som bedöms lämpliga till framtida ledaruppdrag. Flera av deltagarna har fått chefsuppdrag och andra är en
resurs för framtida uppdrag.
Minskad sjukfrånvaro
För 2005 visar sjukfrånvaron i procent av den arbetade tiden en minskning
med 0,9 % jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron är fortfarande hög i
jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar. Det beror bland annat på att
cirka 80 % av äldreomsorgens verksamhet är utlagd på entreprenad och att
antalet månadsanställda därigenom har minskat med cirka 25 % på fem år.
Vid varje entreprenad har större delen av personalen gått över till
entreprenören medan långtidssjukskrivna i stor utsträckning har valt att
stanna kvar i förvaltningens tjänst, vilket inneburit att långtidssjukskrivna
kommit att utgöra en allt större andel av förvaltningens personal.
Förvaltningen har sedan 2003 deltagit i ett arbetsmiljöprojekt, Sunt Liv,
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som syftar till att minska sjukfrånvaron och finna metoder för att systematiskt undersöka arbetsmiljön och förebygga ohälsa. Deltagande enheter
är samtliga förskoleenheter, två skolenheter, verksamhetsområdet Individoch familj och Gemensam service. En omfattande enkätundersökning med
frågor om arbete, hälsa och livsstil har genomförts. Enkätsvaren är tillsammans med kartläggning av enheternas arbetsmiljöarbete underlag för
insatser inom arbetsmiljö- och hälsoområdet. Under 2006 kommer arbetet
att inriktas på att överföra de kunskaper och erfarenheter från Sunt liv ger
till det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet. Sjukfrånvaron har för
2005 minskat markant för barnskötare, förskollärare och socialsekreterare
som deltagit i Sunt liv sedan starten.
Förvaltningens handlingsplan för bättre hälsa beskriver pågående och
planerade insatser. Handlingsplanen har utarbetats i samarbete med huvudskyddsombuden och revideras årligen.
Regelbunden uppföljning görs av att rehabiliteringsutredningar insänts till
försäkringskassan och uppföljning sker av rehabiliteringsinsatser. Syftet är
att rehabiliteringsinsatser ska göras i ett tidigare skede under sjukfrånvaroperioden.
Samarbete pågår inom många områden med företagshälsovården i syfte att
förbättra hälsoläget. Uppföljningsmöten med företagshälsovården sker vid
minst fyra tillfällen om året.
Det är angeläget att anställda som har någon arbetsförmåga kan återgå i
arbete helt eller delvis. Ambitionen är att rehabiliteringsträffar ska komma
till stånd inom det tidsintervall som lagen anger. Vid förvaltningen finns
en rehabiliteringsgrupp som utifrån ett helhetsperspektiv ska samordna
information och kunskap som gynnar den anställdes rehabilitering.
Långtidssjuka som på grund av medicinska handikapp har svårt att återgå
till tidigare arbetsuppgifter har kontakt med personalkonsulent.
Inventering och uppföljning av sjukskrivna görs regelbundet av personalkonsulent och Försäkringskassans samordnare. Förvaltningen gör en egen
uppföljning av dem som är sjukskrivna mer än 60 dagar. Utifrån denna
följs långtidssjuka upp och rehabiliteringsåtgärder utformas.
Det är önskvärt att staden utarbetar gemensamma nyckeltal för att följa
utvecklingen av sjukfrånvaron. Förvaltningen planerar att årsvis följa upp
antal påbörjade och avslutade långtidssjukskrivningar.
Långtidssjuka och medarbetare i riskzon för sjukskrivning kommer att
erbjudas deltagande i samtalsgrupper med syfte att ge möjlighet till för-
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ändring av livssituationen.
Satsningen på friskvårdsaktiviteter är en åtgärd för att minska
sjukfrånvaron. 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-gå-kampanj,
motionslopp, kulturklubb och sångkör. Enheternas friskvårdsombud ges
stöd av ledningen i sin uppgift att informera och aktivera arbetskamraterna.
Löner
Personalenheten sammanställer regelbundet lönestatistik för att kunna göra jämförelser mellan yrkesgrupper och kön. Årligen ska kartläggningen
analyseras i samarbete med fackliga organisationer. Enheterna ska genom
information och utbildning stödjas i att fortsätta arbetet med att ta fram
verksamhetsbaserade kriterier för lönesättning. Alla medarbetare ska känna till på vilka grunder lönesättningen sker.
Jämställdhet och mångfald
Utifrån jämställdhetslagen och lagen om åtgärder mot etnisk
diskriminering samt Stockholms stads jämställdhetspolicy och riktlinjer för
mångfaldsarbete ska Kungsholmens stadsdelnämnd arbeta för lika villkor
och förutsättningar för män och kvinnor vad gäller arbete, utbildning,
inflytande och lön. Olikheter ska respekteras och användas för att utveckla
stadsdelsförvaltningen till en flexibel och mångsidig organisation med
utrymme för många idéer, för kreativitet och ett öppet och lärande klimat.
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor ska inte behandlas enskilt eller vid
sidan av ordinarie verksamhet, utan ska ingå som en naturlig del i allt
arbete och i alla beslut.
Förvaltningen har en partsammansatt jämställdhetsgrupp som har till
uppgift att bidra och följa upp jämställdhets och mångfaldsarbetet.
Gruppen kommer att utökas för att få bättre förankring i verksamheterna
och därmed ges möjlighet att utveckla arbetet kring dessa frågor
ytterligare. Genom att årligen utarbeta en ny jämställdhets och mångfaldsplan som bygger på utvärderingen av föregående plan så hålls målen
aktuella och i möjligaste mån mätbara. Planen, aktuell lagstiftning och
policys skall förankras i verksamheterna på arbetsplatsträffar med samtliga
medarbetare och vid årliga introduktioner med nyanställda.
Vid utformning av förvaltningens annonser anges kravprofil och
utformningen är medvetet könsneutral. Ambitionen vid rekrytering är att
uppnå en jämnare könsfördelning och ökad mångfald. Då gemensam
service/personal i samverkan med chefer regelbundet granskar annonser
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och för en dialog gällande anställningar motverkas diskriminering
avseende kön och etnisk bakgrund.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm
Inom stadsutvecklingsområdet Lindhagen kommer under planperioden
åtminstone 1200 lägenheter att färdigställas. Åren därefter kan ytterligare
upp emot 3000 lägenheter komma ifråga, även om alla förutsättningar
ännu inte klarlagts. Området är trafikstört från Essingeleden.
Exploateringen förutsätter därför omfattande skärmbebyggelse.
Marknaden för kommersiella lokaler är osäker. Det finns skäl att återigen
peka på stadsdelsnämndens förslag om överdäckning/nedgrävning av
Essingeleden som en lösning på många av stadsdelens miljöproblem.
Under planperioden kommer stora delar av Kristinebergs stadsdelspark att
anläggas, inom ramen för stadsutvecklingsområdets
exploateringskostnader. När parken är helt färdig kommer stadsdelen så
småningom att överta driftansvaret.
Inom ramen för parken planeras en paviljong som förlängning av
boskéerna längs Elersvägen. Stadsdelsnämnden överväger möjligheterna
att utnyttja paviljongen för barn- och ungdomsverksamhet i någon form.
Stadsdelsnämnden kommer att följa den planering och projektering som i
övrigt pågår i Lindhagen och i samtliga utbyggnadsprojekt bevaka
nämndens behov av lokaler för förskola och gruppbostäder.
Skolplaneringen för Lindhagen pågår parallellt, men kompliceras av
svårigheterna att beräkna behovet. Om merparten av planerade
bostadsprojekt kommer till utförande behövs sannolikt utbyggd
skolkapacitet för ca 400 elever f-5, skolbarnsomsorg och plats för ca 80
förskolebarn. Det är angeläget att skollokalerna blir så flexibla att de inledningsvis kan inrymma fler förskoleavdelningar för att sedan efter
behov, successivt rymma alltmer undervisning från förskoleklass till år 5.
Bedömningen om när en skola behöver finnas färdig är svår, men
sannolikt inte före 2010.
Parkinvesteringar
Kommunfullmäktige har i budget för 2006 anvisat medel för investeringar
i Rålambshovsparken över en längre tid samt för upprustning av
plaskdamm i Fredhällsparken. Stadsdelsnämnden hade dessa två
investeringar överst på ”önskelistan”.
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Rålambshovsparken
För 2006 har nämnden fått 0,5 mnkr för planering av investeringar i
Rålambshovsparken. Planeringsprocessen har inletts tillsammans med
markkontoret. Anvisade medel beräknas täcka kostnaderna för planering,
samråd m.m. För 2007 har stadsledningskontoret tidigare beräknat 0,5
mnkr för nästa steg, projektering. Efter samråd med markkontoret och med
kunskap om projekteringskostnader för andra större parkrenoveringsprojekt, föreslås att nämnden anvisas 1,0 mnkr för 2007 för projektering
och att kommunfullmäktige därutöver planerar för investeringsutgifter om
10 mnkr för åren 2008-2009.
Fredhällsparkens plaskdamm
För 2006 har nämnden därutöver fått 0,2 mnkr för projektering av
ombyggnad av plaskdammen i Fredhällsparken. Projektering pågår under
året. Eventuellt kan kostnaderna för projektering något komma att
överstiga anvisade medel. Planeringen är att ombyggnation kan ske under
våren 2007. Kommunfullmäktige bör därför anvisa nämnden 2,5 mnkr för
investering i plaskdammen i Fredhäll.
Senare investeringar
Pontonjärparken är en mindre bergspark på Kungsholmens södra sida.
Parken omfattar både plana ytor mot Pontonjärgatan och bergsbranter och
en höjdplatå upp mot Kungsholms gymnasium. Från den övre delen bjuds
fina vyer ut mot Riddarfjärden. I den nedre delen ryms lek. Parken
fungerar idag, men behöver på längre sikt en genomgripande översyn.
Stadsdelsnämnden föreslår kommunfullmäktige att planera för att åren
2008 och framåt inrymma en investering i Pontonjärparken.
Investeringar i parkmark redovisas också på särskilda blanketter till
markkontoret.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
Alla enheter inom nämnden arbetar med minst ett av de miljömål i stadens
miljöprogram som är relevanta för verksamheten. Enheternas sammanlagt
cirka 80 miljöombud erbjuds grundläggande miljöutbildning,
verksamhetsspecifik miljöutbildning samt miljöutbildning med olika
miljöteman. Enheter som vill KRAV-auktorisera sig, miljödiplomera sig
eller bli grön flaggcertifierade kan få ekonomiskt stöd.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin
Insyn och delaktighet i de demokratiska processerna
En förutsättning för ökad lokal demokrati är att erbjuda möjligheter till
kommunikation mellan politiker, medborgare och förvaltning.
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Medarbetare i de olika verksamheterna är viktiga i kommunikationen med
föräldrar, anhöriga, allmänhet o.s.v. Den interna informationen är därför
angelägen. Huvudprincipen är att respektive chef ansvarar för information
inom sitt verksamhetsområde till medarbetare, brukare och allmänhet.
Inom stadsdelsdirektörens stab finns informationsansvaret för den
övergripanden interna och externa informationen.
Stadsdelsnämndens sammanträden föregås av en öppen frågestund där
medborgarna är välkomna att ställa frågor till politikerna. I samband med
den öppna frågestunden anordnar nämnden också temamöten i olika
angelägna frågor.
På www.stockholm.se/kungsholmen erbjuder stadsdelsnämnden information, kommunikation och vissa tjänster dygnet runt. Nämndens handlingar
är tillgängliga på webbplatsen och den som vill kan prenumerera på
föredragningslistor och protokoll. 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… Merparten av informationen på webbplatsen finns tillgänglig för funktionshindrade personer.
Lokaltidningarna har ökat i betydelse efter införandet av
stadsdelsnämnderna. Förvaltningen och nämnden arbetar aktivt för uppmärksamhet i lokalpressen genom annonser, pressmeddelanden och personliga kontakter.
Andra kanaler som används för marknadsföring av nämnden och
nämndens aktiviteter är foldrar och broschyrer, affischering,
pressmeddelanden till stockholmsmedier m.m.
Handikappråd och pensionärsråd
Nämnden har ett handikappråd och ett pensionärsråd som de reguljära
kanalerna för delaktighet och inflytande. Båda råden sammanträder tio
gånger årligen inför varje nämndsammanträde.
Förtroenderåd
Det finns tre förtroenderåd. Förtroenderådens uppgift är att vara ett
uppsökande och kontaktskapande organ inom ett geografiskt område för
information och samråd kring äldres levnadsvillkor. Tanken med råden är
också att vara en länk mellan pensionärer och stadsdelsförvaltningen.
Varje förtroenderåd har en av pensionärsrådet utsedd kontaktperson.
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Barns och ungas inflytande
Ungdomar i stadsdelen har med utgångspunkt för den öppna
ungdomsverksamheten startat ett ungdomsråd. Ungdomsrådet arbetar med
att öka möjligheterna till inflytande för ungdomarna i stadsdelen. Det är
viktigt att formerna inte blir byråkratiska och låsande. Olika typer av
frågor behöver olika former för inflytande. Det är viktigt att tiden mellan
fråga och beslut blir så kort som möjligt. Öppna forum, hemsida och smsinformation är områden som ungdomsrådet ser som viktiga kanaler för
inflytandet.
Parklekarnas verksamhet är kanske det bästa exemplet i staden på hur man
kan arbeta för att bryta segregationen. Här möts besökare i alla
generationer, flickor, pojkar; ytterstadsbor, innerstadsbor och
kungsholmare. I parklekarnas öppna verksamhet finns något för alla
invånare.
2007 fyller parkleken 70 år. Inför 50-årsjubileet skrev dåvarande
borgarrådet Ingemar Josefsson: ”Jag ser det som angeläget att vi på alla
sätt försvarar denna 50-åring som har gett stockholmarna mycket men som
har mycket kvar att ge.” 70-årsfirandet kommer att bli en stadsgemensam
manifestation av de positiva värden som sedan starten 1937 kännetecknat
parkleken – lekverksamhet utomhus, öppen verksamhet, blandade åldrar,
närheten till människorna i bostadsområden samt träffpunkt.
Integration
Fridhemsskolan och Stadshagsskolan är de skolor i stadsdelen som har
flest elever från ytterstaden. Skolornas arbete har följts av forskare från
sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. I en delrapport och
den slutrapport som beräknas vara klar till höstterminen 2006, tas
frågeställningar upp som kommer att vara viktiga i skolornas
utvecklingsarbete och för de beslut som behöver fattas för att det
mångkulturella ska bli den framgångsfaktor för alla elever som just den
unika mixen av elever kan skapa förutsättningar för. Det är förstås inget
enkelt arbete som låter sig göras utan att man prövar andra vägar för
kompetensutveckling av personal, nya arbetssätt för att nu kunskapsmålen.
Men en skola där elever med olika etniskt, kulturell, religiös och språklig
bakgrund möts i vardagssamarbete är ett fantastiskt exempel på integration
när det fungerar som bäst.
Försörjningsstödsenheten har ansvaret för arbetet med de flyktingar som
finns aktuella vid stadsdelsförvaltningen och detta arbete kommer att
fortsätta i samma form de kommande åren. Samtliga flyktingarna erbjuds
delta i stadens introduktionsprogram med SFI-undervisning varvat med
arbetspraktik.
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Minskat ekonomiskt bistånd
Försörjningsstöd är mycket omvärldsberoende och påverkas i hög grad av
sociodemografiska förändringar, arbetsmarknadspolitiska beslut samt
förändringar i socialförsäkringssystemet. Utifrån dessa apsekter ser
förvaltningen en utveckling som framdeles sannolikt kommer att innebära
stora påfrestningar på budgeten för försörjningsstöd samtidigt som det
ställer krav på effektivt utredningsarbete, samverkan och
arbetsmarknadsinsatser.
De förändringar som sker i befolkningsunderlaget på Kungsholmen
innebär bland annat att antalet hushåll med yngre familjer ökar medan den
äldre generationen minskar. En risk kan finnas att de nya familjerna bor
dyrare än de har ekonomi till och att t.ex. en ränteökning av samma storlek
som under 1990-talet kan innebära att många får det svårt att klara sina
boendekostnader.
En annan omständighet är de ökade kostnader av försörjningsstöd som
stiftelsen Hotellhems boende vid Stadshagen orsakar förvaltningen.
Tanken är att ungdomar under 25 år ska kunna få tillfälligt boende och att
hemstadsdelen tar ansvar det första halvåret. Det senaste halvåret har
emellertid ett flertal boende över 25 år fått boendekontrakt och därmed får
förvaltningen över ärendet direkt. Sett till antal vräkningar under 2005 står
hotellhemmet för 65 % av vräkningarna och om inte den ursprungliga
målgruppen bibehålls kommer förvaltningen att få ta hand om de som
vräks från hotellhemmet vilket ger ökade kostnader för försörjningsstöd.
En ytterligare faktor är att antalet klienter med långvarigt beroende av
försörjningsstöd kommer att behöva mer omfattande insatser framdeles för
att ev. kunna ta ett arbete alternativt kunna få sjukersättning. Skälet till
detta är att arbetsförmedlingens åtgärder inte är anpassade för denna grupp
och försäkringskassans striktare tolkning av reglerna för rätt till ersättning.
I denna grupp av långvariga bidragstagare finns även ett ökat antal klienter
med utomnordiskt ursprung som har fått uppehållstillstånd enligt den
tillfälliga lagen om asyl.
Förvaltningens insatser för att möta denna utveckling och minska antalet
klienter i behov av försörjningsstöd ska fortsätta med ett intensifierat
utrednings- och motivationsarbete med tydliga krav på självförsörjning
och att erbjuda olika former av arbetsmarknadsinsatser typ praktik och
arbetsträning. Därtill ska samarbetet med försäkringskassa, AF rehab,
landsting m.fl. vidareutvecklas liksom den interna samverkan mellan
enheterna inom individ och familjeomsorgen.
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Ta ansvar för ekonomin
Förväntade förändringar jämfört med nämndens utfall för 2005 samt
beslutad plan för 2007
När antalet äldre minskar i stadsdelsområdet minskar också behovet av
insatser i motsvarande grad. Omstrukturering av verksamhet och
neddragning av antalet platser i vård- och omsorgsboende sker successivt.
Kungsholmens stadsdelsnämnd är för närvarande mitt uppe i denna
avvecklingsprocess och har under den perioden kostnader för t ex
tomgångshyror, tomställda platser (vårddygnspris) samt i vissa fall
återställning av lokaler. Tilldelning av budgetmedel sker utifrån den
faktiska befolkningen och budgetarbetet måste under planperioden inriktas
på att hitta balans mellan behov, kostnader och budget.
De olika nämnderna tillämpar reglerna för beräkning av självkostnadspriser för platser som säljs. Under de senaste åren har dessa kostnader ökat
på ett otillfredsställande sätt. Internprissättningen bör regleras på ett bättre
sätt.
Priserna för heldygnsplatser i avtalen med privata vårdgivare påverkas av
kostnadsökningar i samhället. Orsakerna är i första hand löneökningar. I
de flesta avtal om verksamhetsdrift finns en klausul med uppräkningsindex som följer löneökningar inom området. En tillbakablick visar att
indexhöjningen varit mellan 3 och 3,5 % de senaste åren. Den låga
inflationen och eventuella ränteökningar bör inte innebära högre löneökningar under den kommande treårsperioden.
Resursfördelningssystem
En översyn pågår av stadens resursfördelningssystem för omsorg om funktionshindrade. Det är i dagsläget ännu inte klart vilka konsekvenser det till
fullo får för Kungsholmens del.
Förskolor
Kungsholmens stadsdelsnämnd planerar att under kommande år öppna
flera större förskolor, framför allt inom stadsutvecklingsområdet
Lindhagen på nordvästra Kungsholmen. När nya förskolor planeras väljs
företrädesvis enheter med minst fyra avdelningar. Två sådana finns
inplanerade i redan detaljplanelagd nyproduktion. Ytterligare enheter kan
komma att inrymmas i kommande projekt.
Den första förskolan i det nya bostadsområdet på nordvästra Kungsholmen
kommer att finnas i kv. Eden i sydöstra spetsen av nuvarande Hornsbergsparken. Kvarteret med ett hundratal lägenheter är det första hus som byggs
i området. En fördröjnnig av projektet p.g.a. regeringens prövning av
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bullerskyddet på Essingeleden innebär att fastigheten kommer att börja
byggas under 2006 och förmodligen stå inflyttningsklar under andra
halvåret 2007. Förskolan har måst inrymmas i just denna fastighet,
eftersom det är en av de få i området som kan erbjuda en tillräckligt god
utemiljö. Lokalen kommer att stå färdig en tid före fortsatt inflyttning i
kringliggande kvarter. Det hundratal lägenheter som finns i fastigheten
kommer naturligtvis inte att bebos av så många små barn att förskolan
fylls. Nästkommande förskola med fyra avdelningar kommer i nästa
exploatering i ett näraliggande kvarter.
Det system som idag finns för medelstilldelning för förskola med två
mättillfällen per år fungerar väl för befintlig verksamhet, men kommer
inte att fungera i en period med återkommande förändringar.
Kommunstyrelsen bör därför uppdra åt lämplig instans att snabbt utarbeta
en kompletterande modell för nyproducerade förskolor.
Också inom befintlig bebyggelse ökar antalet barn och nya förskolelokaler
diskuteras ständigt. I den färdigbyggda stenstaden är det svårt att finna
goda lokallösningar, med bra utemiljö, till rimliga priser. Stadsdelsnämnden har dock hittills lyckats utöka antalet förskoleavdelningar i befintlig
miljö och fortsätter leta möjligheter till integration i bl.a. lokaler som i
huvudsak används för annan verksamhet.
Parklekar
Inom stadsdelsområdet finns tre parklekar. Kronobergsparken och
Rålambshovsparken som drivs i kommunal regi samt Vängåvan på Stora
Essingen som drivs av föreningen Vängåvans vänner.
I samband med inrättandet av stadsdelsnämnder 1997 övergick ansvaret
för parkleksverksamheterna från fritidsförvaltningen till respektive
stadsdelsförvaltning. Ansvaret för parklekshusen låg de första åren kvar
under dåvarande kultur- och idrottsförvaltningen. Från och med 2005
ligger ansvaret på fastighets- och saluhallskontoret.
Parklekshusen är från slutet av 60-talet och början av 70-talet. Av det
anläggningsregister över fastigheter som överförts till fastighets- och
saluhallskontoret framgår att det varken i Kronobergsparken eller i
Rålambshovsparken gjorts några investeringar sedan de uppfördes.
Statusen i parklekshusen är mycket dålig och det bedöms inte ekonomiskt
försvarbart att göra investeringar eller reparationer i befintliga hus.
Nya parkleksbyggnader bör ersätta nuvarande hus.
Förvaltningen vill att staden prövar möjligheten att införa stimulansbidrag
för att ersätta de gamla parklekshusen med nya. En övergripande plan för i
vilken takt och i vilken ordning det skulle kunna ske bör då utarbetas.

ABCDE
aåê=NMOJNRQJMS==
=
páÇ=ON=EOPF==

De nya parklekshusen utformas så att de också kan inrymma andra
verksamheter som träffpunkt för ungdomar, öppen förskola, replokal eller
utgångspunkt för ett praktiskt miljöarbete.
Kommunövergripande verksamhet för barn och ungdomar
Habiliteringsenheten Ballongen
2007 är det sista året i det treåriga försök där Kungsholmens
stadsdelsförvaltning också driver habiliteringsenheten Ballongen i
Skarpnäck. Under året kommer en utvärdering göras för att ge svar på de
frågor som ställdes i samband med att försöket inleddes den 1 januari
2005. Utvärderingen kommer att ligga till grund för det beslut om var
ansvaret för driften av habiliteringsenheten skall ligga. Beslut måste fattas
inför 2008.
Hörsel och dövförskoleverksamheten
Från och med 2007 avser Karolinska universitetssjukhuset inte längre
träffa avtal om att hörsel- och dövförskoleverksamheten ska utföra hörselhabilitering för döva och hörselskadade förskolebarn. Det kommer radikalt
att förändra förutsättningarna för verksamheten och staden behöver ta
ställning till om det skall fortsätta vara en kommunövergripande verksamhet och hur den i så fall skall finansieras. Om verksamheten skall intäktsfinansieras från de stadsdelsförvaltningar som har barn i den, så behöver
det planeras i god tid.
Lokaler
Bostäder för äldre
Avveckling planeras av ett antal vård- och omsorgsboenden med
heldygnsomsorg. Se tidigare under avsnittet ”Planerad anpassning av
heldygnsplatser inom äldreomsorgen”. Omstruktureringen och neddragning av vård- och omsorgsboendeplatser med heldygnsomsorg kan leda till
tillfälligt ökade kostnader. Det handlar om både återställningskostnader
och kostnader för tomma lägenheter under en avveckling.
Bostäder för personer med funktionshinder
Förvaltningen har anmält behov av lokaler i samband med nybyggnation
på nordvästra Kungsholmen. I samband med planerad nybyggnation på
andra håll har förvaltningen preliminärt anmält intresse av gruppbostäder.
Vartefter planeringen närmar sig krävs en mer noggrann analys av behov
och bedömning av kostnader.
Även lokalbeståndet för daglig verksamhet kommer att ses över (se
tidigare avsnitt).
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Upphandling
Avtal om verksamhetsdrift inom äldreomsorgen kommer att löpa ut under
perioden 2006-2008. Avtal som innehåller förlängningsklausul kommer att
förlängas om omständigheter inte talar mot en förlängning. Där avtalsenlig
förlängning redan skett kommer upphandling att genomföras om inte
något talar mot detta i enskilt fall. Förutsättningar för formulering av förfrågningsunderlag och anbud måste finnas. Vid upphandlingarna kommer
egen regi-anbud att läggas.
Avtal under perioden 2007-2009
Avtalspart

Verksamhet

Avtalstid

Förenade Care

Serafen

MEDiHEM

S:t Eriks äldreboende

Intraprenad

Fridhemmet

Attendo Care

Alströmerhemmet

Arelis Omsorg AB
f.d. CarePartner AB
Arelis Omsorg AB
f.d. CarePartner AB

Essinge Äldreboende

03-02-01—
07-12-31
05-02-01—
09-01-31
04-04-01—
07-03-31
05-02-01—
09-01-31
00-03-01—
07-12-31

Kristineberg/Lidners-gården

00-03-01—
07-12-31

Respecta Omsorg

Pilträdets servicehus

Carema Äldreomsorg
Egen regi/intraprenad

Solbacken, Linden och
Marieberg
Gruppbostäder

Assist AB

Gruppbostäder

Arelis Omsorg AB
f.d. CarePartner AB
Carema äldreomsorg

Sjuksköterskor, kväll, natt
och helg
Omsorgspersonal kväll och
natt
Städning av lokaler

00-12-01—
06-11-30
01-06-01—
07-11-30
02-09-01—
07-12-31
02-09-01—
07-12-31
05-04-01—
06-11-30
05-12-01—
07-11-30
03-08-01—
07-07-31
03-11-01—
06-10-31
05-10-01—
08-09-30
Löpande
01-08-16
löpande

Flertal utförare
Flertal utförare
VI Daglivs

Städning av egna hem inom
hemtjänsten
Distribution av dagligvaror

Attendo Care AB
Närkes miljöprodukter

Trygghetslarm
Serviceavtal sängar

Förlängningsmöjlighet
t.o.m.
2 år
07-12-31
2 år
11-01-31
1 år
08-03-31
2 år
11-01-31

Förlängning
påbörjas

Upphandling
genomförs
06-12-01—
07-12-31

08-05-01
06-06-01

07-03-01
08-03-31

08-05-01

Ny upphandling genomförs under 2006
Ny upphandling av Solbacken
genomförs under 2007
Ny upphandling genomförs under 2007
Ny upphandling genomförs under 2007
2 år
06-02-01
07-11-01—
08-11-30
08-11-30
2 år
07-02-01
08-11-01—
09-11-30
09-11-30
Ny upphandling genomförs under
2006-07
1 år
06-02-01
07-10-01—
08-10-31
08-10-31
1 år
09-03-01
08-08-01—
09-09-30
09-09-30
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Avtalspart

Verksamhet

Avtalstid

Sodexho AB

Leverans av kost till
Stadshagsgården och
dagverksamheten Gläntan

06-01-01—
06-11-30

FörlängFörlängUppningsning
handling
möjlighet
påbörjas genomförs
t.o.m.
Verksamheten upphör i förvaltningens
regi efter avtalstidens utgång

Avtal efter centrala upphandlingar
Avtalspart

Flera utförare
Medirest
Samhall AB
Sodexho AB
Sodexho AB

Verksamhet

Avtalstid

Bemanning tillfälliga
vakanser äldre och
funktionshindrade
Leverans av matlådor till
äldre och
funktionshindrade
Serviceavtal tekniska
hjälpmedel

05-09-01—0709-30

Förlängningsmöjlighet
t.o.m.
Upp till 2 år
09-09-30

04-10-01—0709-30

2 år
09-09-30

04-06-01—0512-31

löpande

Förlängning
påbörjas

Upphandling
genomförs

06-12-01

08-09-01—
09-09-01

07-02-01

08-09-01—
09-09-01

