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Sammanfattande analys
Stadsdelsnämnden har under 2006 bedrivit verksamheten inom fastställd budget, med en
hög grad av måluppfyllelse och med en god kvalitet i verksamheten vilket också genomförda brukarenkäter under året visat.
Med ett nettoutfall om 1 052,7 mnkr redovisar nämnden ett överskott om 4,5 mnkr jämfört med budget. Efter avsättning till resultatenheternas fonder uppgår överskottet till 3,3
mnkr. Det betyder att resultatenheterna åstadkommit ett nettoöverskott om 1,2 mnkr som
förs med till år 2007.
Kungsholmen och Essingeöarna är ett område i tillväxt. Befolkningen har den senaste
tioårsperioden ökat från 47 000 till 54 000 personer. Samtidigt sker en tydlig förändring
så att den äldre befolkningen minskar medan barnantalet ökar markant. Dessa förändringar har präglat nämndens och förvaltningens arbete framför allt genom ett minskat
behov av äldreomsorg och ett ökat behov av förskola.
Nya förskolor har öppnats för att tillgodose det ökade behovet och för att minska barngruppernas storlek. Under 2006 öppnades elva nya förskoleavdelningar; på Lilla
Essingen, vid Kungsholms hamnplan samt i Skogsmarken på Stora Essingen. Barnomsorgsgarantin har klarats. Antalet barn i barngrupperna har ökat något jämfört med år
2006 men är fortfarande under stadens totala genomsnitt.
Nästan alla elever (mer än 95 procent) som har lämnat Kungsholmens grundskolor har
uppnått kunskapsmålen.
Nämnden har fortsatt arbetet med att anpassa antalet platser i äldreboende till det minskade antalet äldre enligt den plan som nämnden fastställde i oktober 2004. T.ex. har
Essinge äldreboende omvandlas till seniorbostäder och förskola. Äldreomsorgen är fortfarande nämndens budgetmässigt största verksamhet. Systematisk uppföljning görs av
verksamheten som till 90 procent lagts på entreprenad. Under 2006 har förvaltningens
kvalitetsuppföljning fokuserat på nutrition, måltidsmiljö och enheternas egenkontroll
enligt livsmedelslagen. Resultatet visar att nämndens vård- och omsorgsboenden
inklusive enskilt driven verksamhet bedriver en verksamhet av god kvalitet.
Anhörig- och frivilligcentret Baltzar är en mycket uppskattad mötesplats för pensionärer
på Kungsholmen och Essingeöarna där aktiviteter anordnas och där pensionärsorganisationer, föreningar och klubbar har verksamhet.
Sjukfrånvaron har minskat under 2006 vilket sannolikt är en följd av de insatser
stadsdelsförvaltningen gör och har gjort för att minska sjukfrånvaron nu börjat ge resultat.
Behovet av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Stadens halveringsmål uppnåddes
för Kungsholmens del tidigt under året. I december 2006 beviljades 242 hushåll
ekonomiskt bistånd vilket är det lägsta antalet på tio år.
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Under den kommande perioden är det viktigt att fortsätta utveckla verksamheten till invånarnas bästa. För att säkerställa den löpande effektiviseringen av verksamheten ska alla
nämndens verksamheter arbeta i enlighet med stadens ledningssystem, ILS. Fokus på
resultatredovisning, analys och utvärdering ska förstärkas och övergripande målformuleringar göras uppföljningsbara.

Nämndens arbete
Sammanträden
Stadsdelsnämnden hade under 2006 elva sammanträden som samtliga hölls i Bolinderssalen. Alla sammanträden inleddes med en öppen frågestund där allmänheten hade möjlighet att ställa frågor och föra dialog direkt med nämndens ledamöter. Varje sammanträde har haft ett särskilt tema då någon aktuell fråga stått i fokus. Frågor som utgjort tema
för nämndens sammanträden under 2006 har bl.a. varit skolornas värdegrundsarbete, frivilligt arbete, stadens handikappolitiska program, SNAC-projektet (forskning om äldre),
Lindhagenområdet samt brottsförebyggande arbete.

Ärenden
Utbyggnad av förskolan har präglat nämndens arbete även under 2006 och ärenden om
förskolefrågor har stått på dagordningen för de flesta sammanträdena. Andra viktiga frågor som behandlades på nämndens sammanträden var planering för ny skola i nordvästra
Kungsholmen, upphandling av drift av Pilträdets servicehus, upphandling av skolmat
samt inrättande av torgplats på Fridhemsplan.
Nämnden svarar även på remisser i viktiga ärenden. Vid i stort sett varje sammanträde
behandlar nämnden yttranden över utskänkningstillstånd. Andra återkommande remissärenden har varit detaljplaner för Lindhagenområdet.

Medborgarförslag
Stadsdelsnämnden har sedan flera år erbjudit kungsholmsborna möjlighet att lämna medborgarförslag. Under året har totalt 13 medborgarförslag inkommit och så gott som samtliga handlar om stadsmiljöfrågor. Ett av de medborgarförslag som genomfördes och som
även fick stor uppmärksamhet var upprustningen av tennisplanen i Fredhäll.

Sammansättning
Nämnden hade under 2006 följande sammansättning:
Catarina Agrell (s), Ingrid Dorle Andersson (s), Birgitta Borg (kd), Lise-Lotte Fylking
(m), Charlotte Helmersson (m), Per Höjeberg (fp), Reijo Kittilä (v), Mats G Nilsson (m),
Didar Samaletdin (fp), Tullia von Sydow (s), Håkan Wahlén (s), Birgitta Waller (mp) och
Jari Visshed (s).
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Nämndens ordförande har varit Birgitta Waller (mp) t.o.m 6 november 2006 och Mats G
Nilsson (m) fr.o.m 7 november 2006. Vice ordförande har varit Mats G Nilsson (m) t.o.m
6 november 2006 och Birgitta Waller (mp) fr.o.m 7 november 2006.
Ersättare i nämnden har varit: Torun Boucher (v), Tor Enqvist (s), Kristoffer Hernbäck
(s), Birgitta Hultman Boye (s), Ian Lauritzen (m), 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).
Stadsdelsnämnden har inom sig en delegation för beslut i enskilda ärenden. Delegationen
hade under 2006 sammanlagt 18 sammanträden.

Förbättra välfärden och de kommunala
verksamheterna
Förskola och skola
Förskola
Barnantalet ökar fortfarande på Kungsholmen och Essingeöarna. För år 2006 prognostiserar stadens utrednings- och statistikkontor USK att barn i åldern 0-5 år kommer att öka
med 196 barn och för år 2007 med 91 barn.
En tendens under årets administration av förskoleplatser har varit att fler föräldrar än tidigare år valt att faktiskt efterfråga plats i den månad de ansökt om. Tidigare år har som
regel många föräldrar skjutit upp sin ansökan till ett senare tillfälle. Det tillsammans med
ombyggnadsförseningar har medfört att föräldrar i vissa fall fått besked om plats sent men
inom barnomsorgsgarantin.
För att klara av den stora efterfrågan och samtidigt uppfylla barnomsorgsgarantin har
antalet barn i de befintliga barngrupperna ökat något jämfört med för ett år sedan. Trots
den prognostiserade ökningen är de genomsnittliga storlekarna fortfarande under stadens
totala genomsnitt.
Utbyggnaden har under året sett ut på följande vis:
Under det första kvartalet öppnades två nybyggda förskolor med sju avdelningar, dels på
Lilla Essingen och dels vid Kungsholms hamnplan. På Stora Essingen har fyra förskoleavdelningar flyttat in i Essinge äldreboende under namnet Skogsmarken.

Skola
Staden har som mål att andelen elever som lämnar grundskolan och som har uppnått kunskapsmålen ska öka. Skolorna på Kungsholmen ligger sedan flera år på en hög nivå. Måluppfyllelsen i stadsdelsområdets skolor är god med bra prestationer. Mer än 95 procent av
eleverna slutar grundskolan med lägst betyget godkänd. En jämförelse av resultaten från
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de nationella proven och andelen gymnasiebehöriga elever visar att resultaten ligger över
genomsnittet såväl i staden och som landet i övrigt.
Skolorna har fortsatt att utveckla värdegrundsarbetet och har arbetat med likabehandlingsplaner. De två 6-9 skolorna har livskunskap på schemat. Charliemetod och Friends
finns på skolorna som ett led i att skapa en trygg och trivsam skola. Skolorna har väl förankrade trivselregler och organiserar rasterna så att det inte är alltför många barn ute samtidigt. Rastvakterna är schemalagda. All personal ska bidra till att skapa ett bra arbetsklimat. Ett bra klimat skapar i sin tur goda förutsättningar för inlärning och bildning.
Skolornas enkätundersökningar visar att är eleverna nöjda med både trygghet och trivsel.
Fysisk aktivitet har stått i fokus även under 2006. Skolorna har samverkat med bl.a. Röris
som är ett kort program för rörelse utarbetat av Friskis och svettis samt Handslaget som är
ett samarbete med lokala idrottsföreningar. En skola har egen idrottsförening.
Stadsdelens skolor har fortsatt att stärka elev- och föräldrainflytandet. Alla enheter använder brukarenkäter. Det finns klassråd, elevråd, matråd och skolråd i alla skolenheter. Vid
utvecklingssamtalen skrivs en individuell utvecklingsplan där elev, förälder och lärare
samverkar. Föräldrarna får information via veckobrev och skolornas hemsidor.
Alla skolor har under året arbetat med matematikverkstäder där man fördjupar arbetet
med laborativ matematik, logiskt tänkande och problemlösning.
LUS, läsutvecklingsschema, är ett instrument som alla skolor använder för att följa upp
läskunnigheten.
Övergången mellan förskola och skola är viktig för att skapa kontinuitet och stöd för
barnens utveckling och lärande. Att börja i skolan skall vara spännande och roligt. En
samverkansplan för övergången finns och där barn, föräldrar, förskole- och skolpersonal
involveras. Vid behov finns också resurscentrums personal med. Även övergången från
skolår 5 till skolår 6 är strukturerad med bl.a. lärarmöten, föräldramöten, skolbesök och
öppna hus.
Skolorna samverkar också med socialtjänst, fältassistenter, fritidsgårdspersonal, polis,
Kulturskolan, stadsdelsbibliotek, parklekar, idrottsföreningar mfl

Verksamhet för barn och ungdom
Fritidsklubbar
Inom Kungsholmens stadsdelsområde finns fem kommunalt drivna och en föreningsdriven fritidsklubb. Fritidsklubbarna samverkar med varandra. Det kan vara i form av
idrottsturneringar, discon eller att man hälsar på i varandras fritidsklubbar. Samverkan har
också skett med Handslaget där barnen får prova på olika idrotter. Några fritidsklubbar
har satt upp musikaler med hjälp av professionella artister.
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Kollo
Samtliga barn som ansökt om kolloplats har blivit erbjudna en plats. Det var dock färre
sökande jämfört med tidigare år. Det kan dels bero på att avgiften höjts något och dels att
de två yngsta årskullarna, 7-8 åringar, inte längre är behöriga att söka kollo. Antalet
sökande var 211 barn och 187 barn valde att åka iväg. Drygt två tredjedelar var flickor.
Rålambshovsparkens parklek var öppen under hela sommaren för de barn som valt att
vara kvar hemma. Där kunde de delta i olika aktiviteter som kanotpaddling och dagsutflykter utöver den ordinarie verksamheten.

Drogförebyggande arbete
Staden har som mål att alkoholkonsumtionen ska minska med 20 procent för elever i
skolår 9 och gymnasieår 2 från 2004 till 2006. På Kungsholmen minskade ungdomarna i
år 9 sin konsumtion med 14 procent och i år 2 på gymnasiet med 13 procent. Stadens mål
har därmed inte uppnåtts. I staden som helhet ökade ungdomarna i snitt sin alkoholkonsumtion med 5 procent. Kungsholmen som tidigare år har legat högt över snittet i
staden när det gäller årskonsumtion av alkohol ligger nu strax under snittet när det gäller
de yngre ungdomarna och strax över snittet när det gäller gymnasieungdomarna.

Kvalitetsredovisning inom de pedagogiska verksamheterna
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.

Äldre och funktionshindrade
Utevistelse och kultur
Utevistelse och kulturella aktiviteter har ingått i den ordinarie verksamheten vid äldreboenden och finns reglerat i avtal och överenskommelser. Personer som har insatser från
hemtjänsten beviljas ofta hjälp till utevistelse, ledsagning samt fritidsaktiviteter i samband
med biståndsbedömningen. Fridhemmets servicehus har anställt en ”promenör” och en
konstnär för att aktivera de äldre. Anhörig- och frivilligcentret Baltzar är mötesplats för
pensionärer på Kungsholmen och Essingeöarna och där anordnas underhållning.
Pensionärsorganisationer, föreningar och klubbar har verksamhet i lokalen. Sedan slutet
av 2006 har stadsdelsnämnden ett nytt avtal med Aleris om Pilträdets servicehus. Genom
kontakter med föreningar, volontärer och andra inbjudna erbjuder Aleris de boende ett
varierat utbud av olika kulturella aktiviteter.

Matkvalitet
I alla avtal och överenskommelser inom stadsdelsnämndens äldreomsorg finns reglerat
vad som gäller för kosten och matsituationen. Under år 2006 har förvaltningens kvalitetsuppföljning fokuserats på nutrition, måltidsmiljö och enheternas egenkontroll enligt livsmedelslagen.
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Samverkan med frivilligorganisationer
Samverkan med frivilligorganisationer utgår till största delen från anhörig- och frivilligcentret Baltzar. Dessutom avsätter nämnden årligen pengar till föreningsbidrag. Dessa
bidrag kan sökas av föreningar och frivilliga organisationer som bedriver verksamhet för
äldre personer och personer med funktionsnedsättning på Kungsholmen och Essingeöarna. Exempel på organisationer som har beviljats bidrag är pensionärsorganisationer,
organisationer för personer med funktionsnedsättningar samt intresseorganisationer som
bedriver social verksamhet såsom väntjänst, uppsökande verksamhet m.m.

Värn för äldre
En halvdagsutbildning har genomförts under hösten 2006 för hemtjänstpersonal,
biståndshandläggare samt samarbetspartners med föredragshållare från brottsofferjouren
samt personal från äldreomsorgen i Lundby kommun, Göteborg. Representanter från
stadsdelsförvaltningens resursgrupp för Värn-för-äldre har under året föreläst vid en
nationell konferens om övergrepp mot äldre.

Avveckling av äldreboenden
Under 2006 har, som en anpassning till äldreminskningen, totalt 89 platser i vård- och
omsorgsboende avvecklats varav 26 korttidsplatser på Stadshagsgården och 8 platser på
Pilgården. Ansvaret för Mariebergs vård- och omsorgsboende med 18 platser har övertagits av Carema Äldreomsorg. Essinge vård- och omsorgsboende övergår fr.o.m. 2007
till Micasa Fastigheter för att bli seniorboende. Korttidsplatserna har ersatts av korttidsplatser på Serafen och Solbacken. Under avveckling och omstrukturering har intagningsstopp införts på berörda enheter.

SNAC-projektet
Kungsholmens stadsdelsnämnd ingår sedan 2001 som en av tre kommuner i forskningsprojektet The Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC). Projektet drivs av
Äldrecentrum och är en befolkningsstudie samt en vårdsystemstudie. Befolkningsdelen
avser att studera åldrandet och de olika faktorer som påverkar detta. Vårdsystemdelen
beskriver utvecklingen av äldres behov av vård och omsorg och hur detta tillgodoses av
både kommun och landsting. Resultaten presenteras kontinuerligt i rapporter.

Inflytande och självständighet för personer med funktionsnedsättning
Målsättningen med stödinsatser till personer med funktionsnedsättningar är att göra det
möjligt att leva på lika villkor som andra. Insatserna är utformade efter individens önskemål och delaktighet. Biståndshandläggarna har som rutin att alltid informera den enskilde
om möjligheterna till individuell plan.

Individ och familj
Boendealternativ och dagverksamheter för hemlösa
Stadsdelsnämnden har tillsammans med stadens övriga stadsdelsnämnder upphandlat
vård- och boendealternativ för hemlösa. När det gäller nyttjandet av olika boendeformer
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används i stor utsträckning Stockholm HVB som har ett flertal trappstegsboenden inkluderat tränings- och försökslägenheter. Stiftelsen hotellhem erbjuder små lägenheter som
referensboende under sex månader, därefter kan den boende erhålla kontrakt inom stiftelsen. Härbärgesboende används främst för att uppfylla tak-över-huvudet-garantin.
Inom staden finns även olika dagverksamheter för hemlösa t.ex. Stadsmissionen,
Convictus, Bryggan både i Vantör och på Östermalm.

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
Under året har socialpsykiatriska enheten kunnat erbjuda ett varierat utbud av sysselsättning i stadsdelsnämndens egna arbetsverksamheter; S:t Göransparken, Bolinders kafé &
konferens och restaurang Frida samt i kursverksamheten vid träfflokalen på S:t Göransgatan 92. Enheten har också köpt platser från andra sysselsättningsverksamheter i offentlig och privat regi.

Medarbetarna
Kompetensförsörjning
Externrekrytering av medarbetare förekommer i liten utsträckning. Av de totalt 49 medarbetare som externrekryterades under 2006 anställdes 35 inom förskolan och nio inom
skolan. Till följd av minskat personalbehov och befintlig övertalighet har ingen rekrytering har skett inom äldreomsorgen.
För att säkra kompetensförsörjningen i ett längre perspektiv och öka attraktionen för
arbeten hos nämnden och förvaltningen erbjuds studerande praktikplatser inom samtliga
verksamhetsområden.
Inom förskolan och skolan pågår verksamhetsförlagd utbildning för lärarstuderande.
Förskolor och skolor har tagit emot i genomsnitt över året 205 lärarkandidater. Lärare och
förskollärare genomför fyra gånger per termin utbildning för lärarstudenterna.
Stadsdelsnämnden har beviljats 3,5 mnkr i statliga stimulansbidrag för utbildning inom
äldreomsorgen. Insatser görs inom tre områden: social dokumentation, bemötande och
förhållningssätt vid vård i livets slut. Projektet pågår under åren 2006-2008. Utbildningen
vänder sig till omvårdnadspersonal i enheter både i egen regi, i äldreboenden som drivs på
entreprenad och i de sex största enheterna i hemtjänsten. De aktiviteter som genomförs
ska vara en del av ett långsiktigt arbete, och måste även efter stödperiodens slut kunna
leva vidare som en integrerad del av ordinarie verksamhet. Förvaltningen har i samarbete
med berörda enheter valt modellen att utbilda mentorer och anhörigombud på arbetsplatserna. Dessa ska med utbildningen som bas handleda och stödja sina kollegor inom de
tre ovanstående områdena.
Under hösten 2006 har en utbildning påbörjats om social dokumentation. Utbildningen
fortsätter under 2007 med handledning i mindre grupper. Utbildning av 22 anhörigombud
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har genomförts under 2006 i samarbete med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden.
Personal från hemtjänst, äldreboenden samt biståndshandläggare har genomfört en
halvdagsutbildning om hot och våld mot äldre personer.
Medarbetare vid förskolorna har deltagit i stadens satsning på kompetenshöjande åtgärder
som bl.a.:
x Ledarutveckling, seminarier, mentorskap och kommunikation.
x Utbildning om barn med behov av särskilda insatser.
x Metoder för att stimulera barns språkutveckling.
x Pilotprojekt för implementering av BUS-policy
x Utbildning av barnskötare till förskollärare
x Pedagogisk handledning inom förskolan
x Pedagogisk dokumentation.
Förvaltningen deltar i stadens satsning på det pedagogiska ledarskapet i förskola och
grundskola som vänder sig till rektorer och förskolerektorer, pedagogiskt ansvariga och
förskollärare. En del i utbildningen är rekryteringsutbildning.
Barnskötare vid ett par förskoleenheter erbjuds fortbildningsinsatser med syfte att säkerställa kompetens och behålla personal. Förskolans personal har fortbildning i form av
storföreläsning två gånger per termin. Arbetslagen inom förskolan har internhandledning.
Fritid- och fältverksamheten har genomfört utbildningsinsatser med syfte att stärka och
tydliggöra yrkesrollen och arbetssätt.
Ett projekt med förkortad arbetstid har genomförts inom förskolan för personal över 55 år.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har minskat under 2006 till 10,9 procent. I jämförelse med 2005 var
sjukfrånvaron 12,2 procent. Minskningen med 1,3 procentenheter är den näst bästa bland
stadsdelsförvaltningarna. Sjukfrånvaron ligger dock på en hög nivå i jämförelse med
stadsdelsförvaltningarna, en förvaltning har högre sjukfrånvaro.
Stadsdelsförvaltningen gör stora insatser för att minska sjukfrånvaron, såväl genom förebyggande åtgärder som genom insatser under sjukskrivningsperioden. Sannolikt är det
dessa insatser som nu börjar ger resultat i minskad sjukfrånvaro.
2006 avslutades ett fyraårigt arbetsmiljöprojekt ”Sunt Liv” som syftat till att minska sjukfrånvaron och finna nya och beprövade metoder för att systematiskt undersöka arbetsmiljön och förebygga ohälsa. Samtliga förskoleenheter, två skolenheter, verksamhetsområdet individ och familj samt administrativa enheten har deltagit i satsningen. Medarbetare
vid sex enheter har under året deltagit i en uppföljningsenkät med frågor om arbete, hälsa
och livsstil.
Av enheter som avsevärt sänkt sin sjukfrånvaro har en analys gjorts av hörsel- och dövför-
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skolan som sänkt sjukfrånvaron till 13,5 procent jämfört med 18,3 procent 2005.
Deltagandet i Sunt liv påbörjade en process vid enheten för att förbättra arbetsmiljön och
öka frisknärvaron. Viktiga insatser som görs är att ledning och medarbetare tillsammans
utarbetar en hälsoprofil inklusive utvecklingsplan. Ledningen arbetar förebyggande med
samtal, insatser och handlingsplaner för att möta medarbetarens behov, främst där det
finns en risk för sjukfrånvaro. Friskvård ska genomsyra hela verksamheten och man har
aktiva friskvårdsombud och skyddsombud. Enheten har arbetat med att bryta ner
policydokumenten och beslutsprocessen till verksamheten vilket medför att medarbetarna
känner sig delaktiga i beslut och den ekonomiska processen och därmed kan påverka sin
situation.
Stadens medarbetarenkät som genomförts under året visar för Kungsholmens del ett förbättrat resultat både i jämförelse med 2004 års undersökning och med övriga förvaltningar. Medarbetarnas uppfattning av arbetsmiljön påverkar sjukfrånvaron.
En rehabiliteringsgrupp samordnar information och kunskap som gynnar den anställdes
rehabilitering. En personalkonsulent som huvudsakligen arbetar med rehabilitering har ett
nära samarbete med försäkringskassans samordnare. Gemensamt inventeras regelbundet
pågående sjukfall med över 30 dagars sjukfrånvaro och rehabiliteringsutredningar samt
pågående tidsbegränsade sjukersättningar följs upp.
Friskvård är prioriterat och förvaltningens policy är att arbetet ska organiseras så att
medarbetarna får möjlighet till en betald friskvårdstimme i veckan. I stort sett samtliga
arbetsenheter har friskvårdsombud som informerar och aktiverar arbetskamraterna.
Förvaltningen deltar i stadens satsning på subventionering av årskort vid stadens simhallar. En friskvårdskonsulent som anställts i augusti har startat en träningslokal för medarbetarna och stödjer arbetsplatsernas friskvårdsombud i deras uppdrag.
En viktväktargrupp har genomförts och avslutats med gott resultat. Medarbetare har möjlighet att delta i ett webbaserat viktminskningsprogram.
Som ett komplement till företagshälsovården har samtliga tillsvidareanställda tillgång till
ett personalvårdsprogram med inriktning på arbete och privatliv. Medarbetarna kan
anonymt, dygnet runt, få rådgivning i psykosociala, ekonomiska, sociala och juridiska
frågor.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm
Stärkt näringsliv och arbetsmarknad
Stadsdelsnämnden fortsätter sitt nära samarbete med Övre Kungsholmens företagarförening och Hornsbergs företagsgrupp. Under tio år har nämnden utvecklat samverkan
kring frågor om förbättrad gatu- och parkstädning, attitydarbete, Kungsholmsdagarna
(kring nationaldagen), brottsförebyggande insatser m.m. De två organisationerna har en
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gemensam områdeschef. Därtill samverkar nämnden med affärsansvariga i t.ex. Västermalmsgallerian och inom den företagarförening som organiserar handlare runt Kungsholmstorg.

Konsumentvägledning
Konsumentvägledaren har haft kontakt med enskilda konsumenter, näringsidkare,
massmedia och föreningar. De ämnesområden som är mest frekventa är boendefrågor, transporter och telefoni. Förebyggande arbete har skett i öppna förskolan,
bostadsrättsföreningar, handikapp- och pensionärsföreningar samt genom föreläsningar i grundskolans år 9 och år 2 i gymnasieskolan.
Flyktingmottagande
Flyktingmottagandet har ökat mycket kraftigt från att vara ett hushåll under 2005 till
mellan 20-25 i månaden som erhållit introduktionsersättning under 2006. Alla flyktingar
får en introduktionsplan som ska ge en heldagssysselsättning. SFI kombineras med intern
eller extern praktik.

Ekonomiskt bistånd
Antalet bidragshushåll per månad har i snitt sjunkit från 339 st under 2005 till 282 under
2006. Stadens halveringsmål för ekonomiskt bistånd till vuxna bidragstagare uppnåddes
tidigt under året. Det innebär en sänkning av antalet vuxna bidragstagare från 1999 till
2006 med 54,7 %. I december 2006 beviljades 242 hushåll ekonomiskt bistånd vilket är
det lägsta antalet på tio år.

Arbetsmarknadsåtgärder
Den tidigare arbetsverksamheten EKAN omstrukturerades under hösten 2006. Uppdraget
har fått en tydligare inriktning på en snabbare genomströmning av deltagare, fokus på
självförsörjning och en ökad prioritering av de kompetenshöjande insatserna. Dessa består
av arbete eller studier och extern praktik. För att tydliggöra den ändrade inriktningen bytte
verksamheten namn till Fokus. Förutom Fokus finns även arbetsverksamheterna restaurang Frida, Bolinders Kafé och konferens samt S:t Göransparken för personer som behöver extra praktik och vägledning för att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden.
Stadsdelsförvaltningen har under året haft 27 personer i plusjobb. Fyra personer med försörjningsstöd har fått plusjobb. Under året har även sex personer varit anställda med
anställningsstöd.
Samverkan har skett med Kista och Skärholmen om att finna feriearbetsplatser till gymnasieungdomar. Anslaget till feriearbete har ökat kraftigt och antalet feriearbetande ungdomar har nästan fördubblats från föregående år. Det fanns drygt 200 sökande till feriearbete och det var 66 stycken som fick plats. Det var 34 pojkar och 32 flickor och de hade
i huvudsak praktik inom vård och omsorg, restaurang samt park och trädgård. Det var en
person med utländsk bakgrund och en med funktionshinder.
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Stadsdelen har en låg arbetslöshet bland ungdomar och det har endast varit en placering i
kommunala ungdomsprogrammet KUP under året och ingen på ungdomsgarantin. Arbetsförmedlingen har kunnat erbjuda arbetslösa ungdomar andra åtgärder, först och främst
olika typer av praktik.

Trafiksystem
Kungsholmens stadsdelsnämnd har en (1) leasad bil, som för närvarande inte är en miljöbil. I statistiken ger det nämnden dåliga resultat, men där syns inte att 100 % bara är en
bil. Där syns heller inte att nämnden har 120 tjänstecyklar.

Parker och grönområden
Stadsdelsförvaltningen har under 2006 tillsammans med markkontoret planerat för en
omfattande renovering av Rålambshovsparken. Planen presenteras för stadsdelsnämnden i
februari 2007. I arbetet har bl.a. återkommande kontakter med brukare skett, via möten,
webbaserad enkät m.m. Under inledningen av 2007 kommer förvaltningen att med metoder från arbetet med Rålambshovsparken och med arbetssätt i övrigt som utvecklats av
andra stadsdelsförvaltningar arbeta fram en parkplan för stadsdelens resterande parkytor.
Investeringsanslaget – för mindre investeringar enligt nämndens beslut – om 3,4 mnkr har
använts för förbättringar i parkmiljön med inriktningen trygghet och trivsel, barns och
ungdomars lek och rörelse samt parkplanering. Investeringarna i anläggningar för
spontanidrott utgör omkring 25 procent av den totala budgeten.

Trygg och säker stad
Under 2006 har parker och centrala gatuytor städats oftare än tidigare, efter dels insatser
genom s.k. plusjobbare, dels genom tilläggsbeställningar. Under sommaren har t.ex.
Rålambshovsparken städats två gånger dagligen under juni och augusti. Resultatet är en
renare och trivsammare miljö, men till hög kostnad. Det är förvaltningens uppfattning att
det inte är hållbart att fortsätta öka städinsatserna – att ”städa ikapp”. Insatser för attitydförändringar måste istället prioriteras.
I samband med upprustning av parker har stort fokus lagts på att ställa i ordning ytor så att
de blir mer trivsamma och trygga. Efter nämndens inriktningsbeslut har förvaltningen
satsat på bl.a. parken vid Gyllenborgsgatan, Kungsholms Hamnplan, Pipers Ficka (separat
nämndbeslut), upprustning av hundrastgård m.m. i Kronobergsparken och bäckfåran i
Fredhäll (inklusive nya sittplatser m.m. i branterna söder om Tranebergsbron). Därtill har
medel använts för tennisbana i Fredhällsparken samt basketplan i Kronobergsparken.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
Miljöprogrammet
Samtliga enheter hade i uppdrag att formulera ett åtagande om att tillämpa stadens miljöprogram. Det har handlat om att källsortera, byta till lågenergilampor, släcka lampor,
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använda miljömärkta varor, öka andelen ekologiska livsmedel, alternera med torra städmetoder och genomföra allergironder. Enheterna har uppfyllt de flesta av miljöåtagandena.
Utåtriktad verksamhet har bedrivits i form av Grönskande levande gårdar och närsamhällen. Deltagande har skett i några miljömiljardsprojekt som syftar till energieffektivisering av förvaltningens lokaler, Upptäck naturen i innerstan, Sortera Mera,
Stockholm mobilitet.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin
Deltagardemokrati och insatser för ökat valdeltagande
Valdeltagandet på Kungsholmen och Essingeöarna var i kommunvalet 2002 80,2 procent
och 2006 82,1 procent. Stadsdelsnämnden har prioriterat följande insatser för ökat
valdeltagande 2006:

Kungsholmsdagarna inleddes med en politikerutfrågning
Den 2-7 juni arrangerades Kungsholmsveckan i samarbete med Övre Kungsholmens
företagarförening och Västermalmsgallerian. Dagarna inleddes med en politikerutfrågning
i Västermalmsgallerian. Politiker från stadsdelsnämnden och kommunfullmäktige deltog.
Allmänheten, som också representerades av ungdomsrådet, föräldraråd, pensionärsrådet,
handikapprådet och företagarföreningen, stod för utfrågningen.
Under kungsholmsdagarna firades även nationaldagen. En familjefestdag arrangerades i
Rålambshovsparken på uppdrag av stadsdelsnämnden. Syftet var bl.a. att de barn och
ungdomar som nu växer upp ska få en positiv upplevelse i demokratisk anda av den nya
nationaldagen.

Politikercaféer
Allmänheten inbjöds i september till tre politikercaféer på Kungsholmens bibliotek i form
av debatter mellan de olika politiska partier som finns representerade i stadsdelsnämnden.

Unga väljare
Stadsdelsnämnden deltog i ett projekt med stadens stadsdelsnämnder och kulturnämndens
Ung08. En vykortskampanj riktad till ungdomar med valinformation genomfördes.

Satsning på mångfald – mot diskriminering
Huvuddelen av all skriftlig information från stadsdelsnämnden är anpassad för personer
med funktionsnedsättning. All skriftlig information sänds exempelvis till ”På tal om
Stockholm” som är en tjänst för synskadade personer. På webbplatsen kan man välja att få
informationen anpassad, uppläst eller lättläst.
Förvaltningen har en policy mot kränkande behandling. Nyanställda medarbetare får
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information om policyn vid introduktionen. Policydokumentet tas regelbundet upp till
diskussion på arbetsplatsträffar där samtliga medarbetare deltar.
Vid annonsering anges kravprofil och utformningen är medvetet könsneutral så att kandidater av bägge könen söker. Ambitionen vid rekrytering är att anstränga sig att rekrytera
det underrepresenterade könet och att öka mångfalden. Rekrytering ska ske av den som
bedöms som mest lämplig för arbetet oavsett ålder, kön och etniskt ursprung.
Vid löneförhandlingar sätts lönen utifrån avtal och lönekriterier. I förhandlingarna bevakas att föräldralediga inte halkar efter i löneutvecklingen. Förvaltningens arbete med
arbetsvärdering Bas har pågått under hösten 2006, men är ännu inte avslutat. En inventering och värdering av de vanligaste befattningarna har gjorts i staden. Detta har använts
som underlag vid den lönekartläggning som genomförts. Lönekartläggning visade att det
inte finns osakliga skillnader i lön mellan män och kvinnor inom samma yrkesgrupp.
Samtliga skolor arbetar med värdegrundsfrågor och har jämställdhetsgrupper eller
liknande. På Fridhems- och Stadshagsskolan går skolledning, personalrepresentanter och
studie- och yrkesvägledare en utbildning om jämställdhet. Flera skolor har haft studiedagar och föreläsningar om jämställdhet och mångfald. Alla skolor har eller arbetar på en
likabehandlingsplan.
Merparten av skolorna medverkar i olika former av projekt kring elevers möjlighet att
påverka sin vardag. Projekt Charlie och livskunskap på schemat är exempel på hur man
arbetar med att motverka trakasserier, förtryck och utanförskap. Många skolor samverkar
med organisationen Friends kring dessa frågor.
Förskolorna har handlingsplaner för att motverka utanförskap, mobbing och kränkande
behandling. Förskolorna har under 2006 även genomfört ett projekt för att medvetandegöra personalen om skillnader i förhållningssätt mot pojkar respektive flickor.
I samband med nationaldagsfirandet genomförde Rålambshovs parklek sin
traditionsenliga kultur- och integrationsfestival. Syftet är att motverka utanförskap för
olika etniska grupper. Genom att leka tillsammans kan människor få kontakt utan att ha
gemensamma språkkunskaper.
Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplanen finns redovisad i verksamhetsplan för
2007.
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Ta ansvar för ekonomin
Ekonomiskt utfall
Anslag 1
Belopp i mnkr
Verksamhet

Utfall
2005
netto

Budget
2006
netto

Utfall
2006
netto

Avvik
före
fond

Avvik
efter
fond

Politisk verksamhet och adm

33,2

30,6

31,3

-0,7

-0,7

Individ och familjeomsorg

67,7

64,2

62,6

1,6

1,6

1,7

1,5

0,2

0,2

28,3

23,8

27,4

-3,6

-3,6

2,3

2,4

-0,1

-0,1

Flyktingmottagande
Stadsmiljö
Avskrivningar och internräntor
Förskoleverksamhet

133,5

148,6

145,1

3,5

2,9

Grundskola+särskola

187,0

192,8

190,4

2,4

2,8

Äldreomsorg

452,9

444,3

445,7

-1,4

-2,7

Omsorg om funktionshindrade, BoU

20,3

20,8

20,8

0,0

0,1

Omsorg om funktionshindrade, vuxna

82,0

81,0

81,4

-0,4

-0,1

7,2

7,7

6,9

0,8

0,7

1 012,1 1 017,8 1 015,5

2,3

1,1

Avvik
före
fond

Avvik
efter
fond

Fritid och kultur
Summa
Anslag 2
Belopp i mnkr
Verksamhet
Försörjningsstöd

Utfall
2005
netto

Budget
2006
netto

Utfall
2006
netto

24,8

22,4

21,3

1,1

1,1

Handläggning

9,0

7,5

9,2

-1,7

-1,7

Arbetsmarknadsåtgärder

5,4

4,9

4,4

0,5

0,5

4,6

2,3

2,3

2,3

Navigatorcentrum
Summa

39,2

39,4

37,2

2,2

2,2

TOTALT

Utfall
2005
netto

Budget
2006
netto

Utfall
2006
netto

Avvik
före
fond

Avvik
efter
fond

1 051,3 1 057,2 1 052,7

4,5

3,3

Summa
Investeringsplan

Summa

Utfall
2005
netto

Budget
2006
netto

Utfall
2006
netto

Avvik
före
fond

Avvik
efter
fond

0,0

4,2

4,2

0,0

0,0
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Stadsdelsnämndens slutliga justerade budget uppgick till netto 1057,2 mnkr. Med ett
nettoutfall om 1052,7 mnkr redovisar nämnden ett överskott på 4,5 mnkr. Efter avsättning
till resultatfonderna reduceras överskottet till 3,3 mnkr. Detta betyder att resultatenheterna
åstadkommit ett nettoöverskott om 1,2 mnkr som förs över från 2006 till 2007.
2,3 mnkr, som avser ej förbrukade medel för Navigatorcentrum, skall återredovisas till
kommunfullmäktige. Resultatet efter fonddispositioner uppgår efter detta till 1,0 mnkr.

Anslag 1 (huvuddelen av verksamheten)
Avvikelsen jämfört med budget uppgår till +2,3 mnkr före fonddispositioner. Den största
avvikelsen mot budget redovisar stadsmiljöverksamheten med ett överskridande om -3,6
mnkr, som beror på extrakostnader för snöröjning. Underskottet balanseras av överskott
inom andra verksamhetsområden, framförallt skola, förskola och individ och familj.

Anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder)
Totalt redovisar anslag 2 ett överskridande om –0,1 mnkr när medel för Navigatorcentrum
återredovisats. Sjunkande socialbidragskostnader under andra halvåret har reducerat det
befarade budgetöverskridandet avsevärt.

Utfallet i förhållande till månads- och tertialrapporter
Under verksamhetsåret har nämnden gjort ekonomiska uppföljningar med årsprognoser
under varje månad utom januari. Nedan följer en sammanställning av prognostiserade
avvikelser efter fonddispositioner:
feb
-8,9

mar
-8,4

apr
-5,4

maj
-5,8

jun
-8,9

jul
-8,9

aug
-4,9

sep
-7,8

okt
-4,6

nov
-3,6

dec
1,0

Prognoserna under första halvåret 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 mindre överskott.
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Faktisk kostnads- och intäktsutveckling
Kostnads/intäktsslag, mnkr

2005

2006 Förändring

Intäkter
Avgifter enl KF

26,9

29,1

2,2

Hyresintäkter

36,7

35,7

-1,0

Bidrag och försäljn av verks

99,6

104,0

4,4

Försäljning varor mtrl

14,9

15,5

0,6

Övriga intäkter

12,4

11,5

-0,9

Totala intäkter

190,5

195,8

5,3

447,6

457,7

10,1

Entrepr och köp av verks

514,5

550,2

35,7

Lokaler exkl drift

157,0

133,9

-23,1

Energi, vatten

6,7

6,4

-0,3

Tele, datordrift, porto

9,0

6,0

-3,0

107,0

94,3

-12,7

1 241,8

1 248,5

6,7

Kostnader
Personal inkl PF

Övriga kostnader
Totala kostnader

Den totala intäktsökningen under 2006 uppgick till 5,3 mnkr . Den största ökningen gäller
försäljning av verksamhet som ökat med 4,4 mnkr. Under året avvecklades äldreboendet
vid Stadshagsgården vilket ledde till en ökning av externa köp.
Kostnaderna har ökat med 6,7 mnkr. Det är en ökning med 0,5 procent, vilket är lägre än
löne- och prisökningarna under året. Denna ”realkostnadsminskning” beror framförallt på
att kostnadsökningen inom förskolan, som är en följd av den fortsatta utbyggnaden under
året, motsvarats av sjunkande kostnader för socialbidrag, individ- och familjeenheten,
omsorg om funktionshindrade, administrationen samt äldreomsorgen. En tillkommande
kostnad under året var Navigatorcentrum Nord, för vilken nämnden erhöll en budgetförstärkning om 4,6 mkr. Av dessa medel användes 2,3 mnkr under 2006.

Balansräkning
Bokslutsprinciper samt kommentarer till balansräkningen

Stadsdelsförvaltningen har i bokslutet utgått från stadsledningskontorets anvisningar för
bokslutet 2006, 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. 44,1 % av nämndens kostnader utgörs av
köp av verksamhet, i huvudsak vård i privat regi, där fakturorna betalas i efterskott. Om
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bokslutet skall bli rättvisande är det av stor vikt att ha ingående kännedom om beloppsstorleken på fakturor som inte inkommit 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 74,2 mnkr.
Stadsdelsnämndens kundfordringar uppgår till 17,2 mnkr, vilket jämfört med föregående
års bokslut innebär en ökning med 0,4 mnkr.
Förutbetalda kostnader uppgår till 24,1 mnkr och avser främst förutbetalda hyror avseende första kvartalet 2007. Jämfört med föregående år innebär det en minskning med 9,3
mnkr. Minskningen återspeglar det minskade lokalinnehavet under 2006, som framförallt
avser avveckling av äldreboenden.
Upplupna intäkter uppgår till 1,6 mnkr och avser i huvudsak avgifter för december 2006
som debiteras i januari 2007. Jämfört med bokslutet 2005 innebär det en minskning med
3,2 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 74,2 mnkr. Kortfristiga skulder uppgår
till 97,8 mnkr, vilket är en ökning med 4 mnkr jämfört med föregående år.
Eget kapital/kommunkapital

Till resultatfonden har 1188 tkr avsatts vilket utgörs av resultatenheternas över- respektive
underskott inom anslaget för nämndens verksamhet. Efter avsättning uppgår resultatfonden till 13,0 mnkr.
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Nämnd och administration
Verksamhet

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

Utfall
2005
netto

Budget
2006
netto

Utfall
2006
netto

Avvik
före
fond

Avvik
efter
fond

4,8
5,7
6,3
5,2
5,8
0,4
1,8
2,7
0,5

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

5,3
5,3
6,0
4,7
3,7
1,0
1,8
3,1
0,4

0,2
0,1
0,1
-0,3
0,6
-1,0
0,3
-0,7
0,0

0,2
0,1
0,1
-0,3
0,6
-1,0
0,3
-0,7
0,0

33,2

30,6

31,3

-0,7

-0,7

Verksamheten redovisar ett överskridande om 0,7 mnkr för 2006. Under året genomfördes
en omorganisering av förvaltningens transporttjänster. Arbetsmarknadsverksamheten
Ekan ändrade inriktning och de medarbetare som huvudsakligen arbetat med transporter
överfördes till förvaltningens vaktmästeri. Denna samordning har lett till ett tillfälligt
överskridande av budget och förväntas förbättra den gemensamma administrationens
ekonomi under 2007.

Individ och familj
Verksamhet

Utfall
2005
netto

Budget
2006
netto

Utfall
2006
netto

Avvik
före
fond

Avvik
efter
fond

Ledning
Familjegruppen
Vuxengruppen
Social psykiatri

0,7
28,5
12,1
26,4

0,0
26,2
11,0
27,0

0,0
26,1
10,9
25,6

0,0
0,1
0,1
1,4

0,0
0,1
0,1
1,4

Summa

67,7

64,2

62,6

1,6

1,6

Verksamhetsområdet individ och familj inom anslag 1 redovisar som helhet ett överskott
med 1,8 mnkr.
Familjeenheten redovisar ett överskott med 184 tkr vilket ska jämföras med utfallet 2005
då enheten redovisade ett överskridande av budget med 1,9 mnkr. Denna positiva förändring har framför allt skett genom en effektiv biståndsbedömning och att socialsekreterarna
utöver sitt utredningsarbete i större utsträckning än tidigare bedrivit ett eget
behandlingsarbete. Detta arbete inriktas på individuellt utformade stödinsater i hemmiljö
och att ta vara på de resurser som finns i klienternas sociala nätverk. Även intensivutredningarna i förvaltningens lägenhet för att undgå utredningsplaceringar har gett
resultat och inneburit att kostsamma utredningsplaceringar kunnat undvikas.
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Vuxenenheten har ett överskott i budgeten om 0,1 mnkr. Kostnader för härbärgesboende
och olika former av omvårdnadsboende för hemlösa var under året 3,2 mnkr vilket ska
jämföras 2005 då kostnaderna var 3,9 mnkr. Enhetens målmedvetna arbete att finna
lämpliga och effektiva boendeinsatser har lyckats tidsbegränsa boendet. Detta har
kombinerats med en aktiv strävan att alltid försöka hitta det minst kostsamma alternativet
vilket resulterat i att kostnaden för boende har minskat med 0,7 mnkr. Härutöver har de
personer som sökt hjälp för sina missbruksproblem till stor del kunnat erbjudas vård hos
enhetens egna insatser i nära samarbete med landstingets beroendevård och psykiatri
vilket också är återhållande på kostnaderna.
Socialpsykiatriska enheten. Överskottet i budget på 1,4 mnkr har bland annat åstadkommits genom en effektiv biståndsbedömning så att klienterna i första hand har erbjudits
insatser vid enhetens sysselsättningsverksamheter och egna boendestöd. Enheten har även
strävat efter att hitta likvärdiga men mer kostnadseffektiva alternativ vid köp av insatser
från externa utförare. Enheten har också varit återhållsam med tillsättandet av vakanser.
Verksamhet

Utfall
2005
netto

Budget
2006
netto

Utfall
2006
netto

Avvik
före
fond

Avvik
efter
fond

24,8

22,4

21,3

1,1

1,1

Handläggning

9,0

7,5

9,2

-1,7

-1,7

Arbetsmarknadsåtgärder

5,4

4,9

4,4

0,5

0,5

4,6

2,3

2,3

2,3

39,4

37,2

2,2

2,2

Försörjningsstöd

Navigatorcentrum
Summa

39,2

Försörjningsstödsenheten hade i jämförelse med budgetutfallet 2005 en minskad budget
för 2006 med 6,4 mnkr. Icke desto mindre är enheten mycket nära att klara budgethållning.
En anledning till att kostnaderna minskat för försörjningsstöd under året är en aktivare
handläggning och effektivisering av de åtgärder som erbjuds de sökande samt en faktisk
minskning av antalet bidragssökande.
Avvecklingen av EKAN i september och starten av den nya jobbsökarverksamheten
Fokus från och med oktober har medfört minskade kostnader och en effektivisering av
verksamheten.
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Fysisk verksamhet
Verksamhet

Utfall
2005
netto

Budget
2006
netto

Utfall
2006
netto

Avvik
före
fond

Avvik
efter
fond

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

26,1
2,2

21,6
2,2

25,5
1,9

-3,9
0,3

-3,9
0,3

Summa

28,3

23,8

27,4

-3,6

-3,6

Inom fysisk verksamhet beror avvikelsen i huvudsak på behov av snöbortforsling under
inledningen av 2006. Det var förvaltningens förhoppning att kunna inrymma en del av
detta inom ram under året, men behovet av städning m.m. blev så stort att detta inte var
möjligt. Därför misstämmer prognosen i tertialrapporterna något mot det slutliga utfallet.

Förskola
Verksamhet

Utfall
2005
netto

Budget
2006
netto

Utfall
2006
netto

Avvik
före
fond

Avvik
efter
fond

Ledning
Kommunal förskola
Hörselförskola
Övrig förskoleverksamhet

1,1
125,0
5,9
1,5

1,2
139,4
6,0
2,0

1,1
135,9
5,9
2,2

0,1
3,5
0,1
-0,2

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

Summa

133,5

148,6

145,1

3,5

2,9

För programområdet förskola redovisas ett överskott på 3,5 mnkr (-3,9 mnkr 2005) före
fonddisposition, vilket är en avsevärd förbättring gentemot prognosen i tertialrapport 2.
Den gäller både enheterna (+ 1,6 mnkr) och gemensamma kostnadsställen. Av överskottet
inom Hörselförskola avser 0,1 mnkr själva enheten. Resterande belopp är av redovisningsmässig art. Modersmålsstödet redovisar ett överskott på 0,3 mnkr p.g.a. att utbildningsförvaltningen inte kunnat tillhandahålla önskad undervisning fullt ut. Övriga verksamheter (öppna förskolan, trefamiljssystemen och barnomsorg på obekväm arbetstid)
redovisar ett sammanlagt underskott på 0,2 mnkr.
Överskottet inom de gemensamma kostnadsställena beror bl.a. på fler inskrivna barn än
vad som krävs för full kostnadstäckning. Resultatenheterna redovisar genomgående ett
bättre resultat än vad som prognostiserats. Det beror på både på högre intäkter, främst i
form av förskolepeng, och lägre kostnader än beräknat. Tack vare ett besparingspaket
lyckades Västra Kungsholmens förskoleenhet minska sitt prognostiserade underskott
avsevärt.
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Resultatenheter
Enhet
Munklägret
Kronoberget

Resultat

Fond per 31/12
2006

462 000

703 000

-37 000

643 000

Fridhem

-204 000

438 000

Västra Kungsholmen

-275 000

393 000

Marieberg

307 000

989 000

Mälarstråket

191 000

845 000

Sjöstjärnan

126 000

186 000

Belopp i kr.

Intäkterna ökade med 2,1 mnkr jämfört 2005. Av ökningen avser 1,5 mnkr föräldraavgifter som ökat på grund av fler barn och en högre genomsnittlig avgift per barn. Vidare
har ersättningen för olika projekt påverkat utfallet. Som en följd av utbyggnaden av
förskolan har kostnaderna ökat jämfört med 2005.

Skola
Verksamhet

Utfall
2005
netto

Budget
2006
netto

Utfall
2006
netto

Avvik
före
fond

Avvik
efter
fond

Grundskola
Skolbarnsomsorg
Särskola

155,3
26,9
4,8

156,1
29,6
7,1

149,5
32,8
8,1

6,6
-3,2
-1,0

7,0
-3,2
-1,0

Summa

187,0

192,8

190,4

2,4

2,8

Begreppet grundskola omfattar utöver undervisning även skolbarnsomsorg (fritids och
mellanstadieklubb) samt skolbarnsomsorg på obekväm arbetstid. Fördelningen av främst
kostnaderna mellan programområdets olika verksamheter är inte helt korrekt, varför man i
första hand bör se till helheten. Programområdet redovisar ett överskott på 3,4 mnkr (+3,2
mnkr 2005) före fonddisposition. Jämfört med prognosen i tertialrapport innebär detta en
förbättring med 2,8 mnkr.
Överskottet inom de gemensamma kostnadsställena förklaras bl.a. av fler elever än
budgeterat. För mellanstadieklubbverksamheten gäller dock det motsatta förhållandet,
vilket gett ett överskott på 0,9 mnkr. Av överskottet är 1,0 mnkr reserverat för att täcka
särskolans underskott.
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Resultatenheter
Enhet

Resultat

Fond per 31/12 -06

Eiraskolan

-122 000

1 233 000

Fridhem-/Stadshagsskolan

-64 000

2 548 000

Klastorp/Kull/Essingeskolan

-259 000

1 297 000

60 000

1 596 000

Rålambshovsskolan
Belopp i kr.

Skolenheterna redovisar ett sammanlagt underskott på 0,4 mnkr, vilket till stor del beror
på planerade uttag från resultatfonderna för bl.a. inventarieinköp. Den största enskilda
förbättringen redovisar Fridhemskolan och Stadshagsskolan med 1,8 mnkr, varav största
delen avser minskade personalkostnader.
Jämfört med år 2005 har intäkterna inom delområdet grundskola ökat med 2,2 mnkr
beroende på högre interkommunal ersättning samt att skolornas egna intäkter har ökat.

Särskola
Särskoleverksamheten består av fyra delar: undervisning, skolbarnsomsorg, skolskjuts
samt korttidstillsyn. Korttidstillsyn redovisas i programområdet barn och unga med
funktionsnedsättning.
För verksamhetsområdet särskola, exklusive korttidstillsyn, redovisas ett underskott på
1,0 mnkr (-1,4 mnkr 2005).
Lokalkostnader har inte bokförts på särskolan, dessutom är skolornas fördelning av
kostnader mellan grundskola och särskola troligen inte helt korrekt. Dessa två faktorer gör
att särskolans verkliga underskott är större än det redovisade.

Äldreomsorg
Verksamhet

Utfall
2005
netto

Budget
2006
netto

Utfall
2006
netto

Avvik
före
fond

Avvik
efter
fond

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

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

20,9
133,6
265,8
12,1
5,9
2,2
2,9
0,9

19,5
138,1
270,3
11,2
1,8
2,2
2,1
0,5

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

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

Summa

452,9

444,3

445,7

-1,4

-2,7
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Äldreomsorgen uppvisar ett sammanlagt underskott om 1,4 mnkr. I tertialrapport 2
prognostiserades ett underskott med 3,6 mnkr. Som en konsekvens av den minskande
äldrebefolkningen, framför allt de över 80 år, fick äldreomsorgen 22 mnkr mindre från
fullmäktige för år 2006 än året innan. Den entreprenaddrivna verksamheten och intraprenaden är bundna i ingångna flerårsavtal med indexuppräkning av priserna. För att
anpassa verksamheten till äldreminskningen har totalt 89 platser i vård- och omsorgsboende avvecklats. Under avveckling och omstrukturering har intagningsstopp införts på
berörda enheter. Den varsamhet som förvaltningen iakttagit har inneburit att avvecklingen
och omstruktureringen har tagit längre tid än beräknat och medfört att förvaltningen köpt
fler platser än planerat på annat håll vilket i sin tur inneburit ökade kostnader under år
2006.
Förvaltningen har under året gjort en noggrann prövning av alla ansökningar om korttidsplatser. I möjligaste mån har de gamla i avvaktan på permanentbonde fått vänta i hemmet.
Detta har medfört att antalet hemtjänsttimmar har ökat under året. Där korttidsplats har
beviljats har beslutstiderna varit korta och uppföljning sker tidigare än förut. Hemtjänsten
i egen regi visar ett underskott på 758 tkr. Detta beror i första hand på minskningen av
antalet uppdrag. Anhörig- och frivilligcentret Baltzar uppvisar ett underskott med 76 tkr.,
vilket beror på att vaktmästarservicen utökats. Dagverksamheten Titania uppvisar ett
överskott med 191 tkr. Stadshagsgården avvecklades under första halvåret 2006.

Resultatenheter
Äldreomsorg

Resultat

Överförs till

från 2005

2006

2007

+15 000

-15 000

0

Hemtjänsten (upplöst)

-720 000

+720 000

0

Fridhemmet (intraprenad)

+629 000

+613 000

+1 242 000

- 76 000

+1 318 000

+1 242 000

Hemstödsgruppen (upplöst)

Summa äldreomsorg

Resultatfond

Fridhemmet (intraprenad) har ett överskott om 613 tkr för år 2006. 0,6 mnkr har överförts
från år 2005. 1,2 mnkr överförs till år 2007. Under år 2006 har hemtjänsten i egen regi på
Kungsholmen och Essingeöarna inte varit resultatenhet. Enhetens ackumulerade underskott om 0,7 mnkr belastar 2007 års utfall.
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Prestationer
Budget
Hemtjänst (timmar)
Servicehus (timmar)
Ledsagning (timmar)
Totalt (timmar)

Utfall

Avvikelse

372 707
138 042
12 924
523 673

409 437
135 819
11 310
556 566

36 730
-2 223
-1 614
32 893

12 689

11 809

-880

190 713

194 130

3 417

Färdigbehandlade (dygn)

1 095

866

-229

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

522,5
3,0

531,9
2,4

9,4
-0,6

Dagvård (besöksdagar)
Äldreboende (dygn)

Antalet hemtjänsttimmar har ökat med knappt 33.000 (helår). Här ingår hemstödsgruppen
med drygt 11 000 timmar. Pga ändrad redovisningsprincip ingår hemstödsgruppen i utfallet men ej i budgeten. Antalet platser i äldreboende med heldygnsomsorg har ökat med
drygt nio platser per månad jämfört med budget.

Verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning
Verksamhet

Utfall
2005
netto

Budget
2006
netto

Utfall
2006
netto

Avvik
före
fond

Avvik
efter
fond

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

4,5
8,3
8,9
20,2
39,2
0,9

2,6
6,6
10,8
20,5
39,6
0,9

3,9
8,7
7,1
18,7
42,0
1,0

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

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

Summa

82,0

81,0

81,4

-0,4

-0,1

Verksamheten redovisar ett budgetöverskridande om 0,4 mnkr före fonddispositioner.
Efter överföring av resultatenheternas över- och underskott uppgår överskridandet till 0,1
mnkr. Verksamheten finansieras till största delen med prestationsrelaterade anslag som
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Fortfarande är kostnaderna höga för insatser enligt socialtjänstlagen. Det fasta anslag som ska användas för
dessa insatser har inte räckt till för att täcka kostnaderna.
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Resultatenheter
Inom verksamhetsområdet finns en entreprenad, som ansvarar för fem gruppboendeenheter, två resultatenheter som driver daglig verksamhet samt en enhet för personlig
assistans.

Resultatenhetens namn
Enheten för personlig assistans
Bergsgårdens dagliga verksamhet
Västerbroplans dagliga verksamhet
Intraprenad, Gruppbostäder

Ingående
resultatfond
tkr

Resultat 2006
tkr

Utgående fond
tkr

236
-409
120
654

65
229
-177
-477

301
-180
-57
177

Intraprenaden redovisar ett underskott om 477 tkr. Ombyggnaden av Lindens gruppboende till en gruppbostad för funktionsnedsatta personer har inneburit en merkostnad för
nämnden om 400 tkr. Resultatöverföringen från år 2005 var ett överskott med 654 tkr.
Ackumulerad resultatöverföring till år 2007 är 177 tkr.
Västerbroplans dagliga verksamhet redovisar ett negativt resultat om 177 tkr. Resultatfonden från tidigare år uppgick till 120 tkr, vilket innebär att ett underskott med 57 tkr
överförs till år 2007.
Bergsgårdens dagliga verksamhet uppvisar ett överskott med 229 tkr. Efter överföring av
tidigare års underskott med 409 tkr blir den ackumulerade resultatöverföringen till år
2007 ett underskott med 180 tkr. Både Västerbroplans och Bergsgårdens dagliga
verksamheter har tappat arbetstagare och därmed intäkter. Västerbroplan har dessutom
mycket höga hyreskostnader. En genomgripande diskussion har påbörjats och kommer att
resultera i ett förslag om förändring av verksamheterna under 2007.
Enheten för personlig assistans redovisar ett överskott om 65 tkr, som förs över till 2007.
236 tkr i överskott fördes över från år 2005.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning
Verksamhet

Utfall
2005
netto

Budget
2006
netto

Utfall
2006
netto

Avvik
före
fond

Avvik
efter
fond

Biståndshandläggning och gem adm
Hemvård
Personlig assistans LASS och LSS
Korttidstillsyn mm
Barnboende
Habilitering mm

1,9
1,4
2,1
1,4
11,6
1,9

1,7
2,7
8,2
1,3
4,1
2,8

2,0
1,2
1,6
2,0
12,7
1,3

-0,3
1,5
6,6
-0,7
-8,6
1,5

-0,3
1,5
6,6
-0,6
-8,6
1,5

Summa

20,3

20,8

20,8

0,0

0,1

Habiliteringsenheten, som även 2006 drivit habiliteringsenheten Ballongen i Skarpnäck
på entreprenad, redovisar ett överskott på 0,2 mnkr. Det har uppkommit genom försälj-
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ning av platser till andra kommuner. Utan denna försäljning skulle enheten inte vara
ekonomiskt bärkraftig. Efter överföring av årets resultat uppgår enhetens resultatfond till
345 000 kr.
Korttidshemmet är intäktsfinansierat och redovisar ett resultat nära noll (+ 6 000 kr). Det
är en förbättring jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Årets resultat påverkas av ett
tilläggsanslag för kompetensutvecklingsprojektet Lys, kompa, funka. Det gör att den
tidigare prognosen, med ett mindre underskott, bättre visar korttidshemmets ekonomiska
förutsättningar med en minskad efterfrågan på platser. Jämfört med 2005 har intäkterna
ökat med 0,9 mnkr. Vissa verksamheter har ökat sina intäkter medan andra minskat sina.
Intäkten från försäkringskassan i form av LASS-ersättning har utöver höjd ersättning ökat
under året p g a en kortare handläggningstid av utbetalningarna.

Fritid och kultur
Verksamhet

Utfall
2005
netto

Budget
2006
netto

Utfall
2006
netto

Avvik
före
fond

Avvik
efter
fond

Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet

0,7
0,9
5,6

0,8
1,0
5,9

0,6
1,0
5,3

0,2
0,0
0,6

0,2
0,0
0,7

Summa

7,2

7,7

6,9

0,8

0,9

Sommarkoloni

I programområdet ingår utöver fritid och kultur även sommarkollo. (Sommarkollo ingår i
vissa ekonomiska tabeller i begreppet skolbarnsomsorg.) För programområdet redovisas
ett överskott på 0,8 mnkr (+1,7 mnkr 2005), vilket är i nivå med tidigare lämnad prognos.
Överskottet för sommarkoloniverksamheten beror dels på färre sökande, eftersom 7-8
åringar inte längre får åka, och dels på högre föräldraavgifter. Överskottet inom
delområdet fritid hänför sig till största delen till de gemensamma kostnadsställena.

Övriga redovisningar
Uppföljning av mål och resultat
Nämnden och förvaltningen arbetar enligt stadens integrerade system för ledning och
uppföljning - ILS. Alla enheter formulerar i sin verksamhetsplan åtaganden för den egna
verksamheten. Åtagandena utgår från de mål som fullmäktige och nämnden har fastställt
för verksamheten. Åtagandena ska vara tydliga, fånga syftet med verksamheten och rymmas inom enhetens ekonomiska ram. Enheternas åtaganden tas fram och utvecklas i dialog med brukarna. Dialog förs mellan respektive verksamhet och stadsdelsförvaltningens
ledning om samstämmighet och trovärdighet i enhetens åtaganden jämfört med den
kvalitetsnivå som nämndens mål anger. Trovärdigheten bedöms utifrån enhetens arbetssätt, resursanvändning och uppföljning av dessa. Samtliga medarbetare ska vara delaktiga
när åtaganden, arbetssätt och rutiner tas fram, följs upp och vidareutvecklas.
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De enheter som har åtaganden som riktar sig direkt till brukarna sammanställer dessa till
en kvalitetsgaranti. Genom kvalitetsgarantin får brukarna besked om vilken service och
omsorg de kan förvänta sig av verksamheten och hur enheten rättar till brister om den inte
lever upp till sina åtaganden. Dessutom beskrivs hur och till vem brukaren kan framföra
sina synpunkter och klagomål och hur man får mer information om enheten.
Innan åtagandena fastställs sker en dialog med chefen för verksamhetsområdet. En
granskning görs av att åtagandena täcker det som är enhetens huvudsakliga uppdrag och
att det tydligt framgår vad brukare och kunder kan vänta sig. Åtagandena ska vara på en
sådan nivå att de ryms inom enhetens fastställda budgetram och samtidigt utgör ett redskap för kvalitetsutveckling.
Nämndens samlade 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 och brukarundersökningar genomförs.
Inkomna synpunkter sammanställs och analyseras. Verksamheter inom omsorg om äldre
och personer med funktionsnedsättning följs upp enligt fastställt system. Medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) genomför tillsyn och uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser i vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter. Utförlig redovisning av
uppföljningen inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning finns i verksamhetsberättelsens del 2.
Den kontinuerliga uppföljningen utgör grund för de verksamhetsbesök som görs varje
vecka. Förvaltningsledningen besöker en arbetsenhet och går tillsammans med enhetschefen igenom aktuella frågor för verksamheten, hur enheten uppfyller sina åtaganden
samt aktuella frågor som behöver lösningar. Verksamhetsbesöken utgör därmed en värdefull del av den strukturerade dialogen mellan förvaltningsledningen och enheterna.
Regelbundet genomförs även möten med ledamöter från nämnden och enheterna. Dessa
möten ger möjlighet till dialog mellan nämndens ledamöter och enhetscheferna.
Enheterna följer upp sina åtaganden utifrån kvalitetsgarantier på arbetsplatsträffar och
planeringsdagar. Samtliga enheter rapporterar att de helt eller till största delen har uppfyllt
sina åtaganden.
Medborgare och brukare kan också lämna synpunkter och klagomål inom ramen för
nämndens förbättringssystem Vi vill bli bättre.
Brukarundersökningar har gjorts under året i skolorna, på de dagliga verksamheterna,
sektionerna för biståndshandläggning samt på enheten för personlig assistans. Resultatet
av undersökningarna har varit övervägande positiva. Majoriteten av de tillfrågade på

s

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 102-063-07
SID 30 (30)

sektionerna för biståndshandläggning, 87 procent, har uppgett att bemötandet från
biståndshandläggarna har varit mycket bra eller ganska bra. 65 procent av de tillfrågade
ansåg att biståndshandläggarnas tillgänglighet var mycket eller ganska bra.
Under året har arbete påbörjats med att utveckla den interna kontrollen så att den
överensstämmer med gällande bestämmelser och utgör en del av den kontinuerliga
uppföljningen.

Tillgänglighet
Stadens handikappolitiska program anger de handikappolitiska inriktningsmålen med
siktet inställt på 2010 och stadens mål att vara världens mest tillgängliga huvudstad. Utifrån det har gatu- och fastighetskontoret via Tillgänglighetsprojektet arbetat med att förbättra framkomlighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning i stadsdelarnas gatu- och parkmiljöer. En arbetsgrupp med bl.a. representanter från handikapprådet har tagit fram en tillgänglighetsplan för Kungsholmen. Tyngdpunkten i arbetet har
legat på att lokalisera de stråk som sammanbinder stadsdelsområdets viktiga start- och
målpunkter, inventera stråken samt att planera åtgärder för att eliminera eventuella hinder
utmed stråken.
Stora delar av informationen på nämndens webbplats finns tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning. 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. Information till allmänheten finns
översatt till lättläst svenska. Hörselslinga finns i Bolindersalens konferensrum.
Förvaltningen förfogar över en portabel ljudförstärkare. Ett bra bemötande är också en
viktig del av tillgängligheten och den ovan redovisade brukarundersökningen handlade
bl.a. om bemötande.

IT för att effektivisera verksamheten
Planering för införandet av de IT-baserade systemen VODOK och ParaSoL har påbörjats
under året. ParaSol är en funktion i Paraplysystemet som stöd för utförarverksamheternas
dokumentation enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är även en funktion för att beställa och bekräfta beställningar mellan
beställarenheter och utförarenheter.
VODOK är ett system för dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientjournallagen. VODOK är infört på Fridhemmets servicehus och införs successivt på
övriga vård- och omsorgsboenden inom stadsdelsområdet.
Ett webbaserat enkätverktyg har använts under året. Det har bl.a. använts vid brukarenkäter i skolan och i samband med samråd angående Rålambshovsparkens upprustning.
Vid den senare gavs invånarna möjlighet att på stadsdelsnämndens hemsida svara på
frågor och ge synpunkter på Rålambshovsparkens utformning. Det var 259 personer som
utnyttjade möjligheten.

