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1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag till budget för 2009 med
beräkningar för 2010 och 2011 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelnämnden påminner om behovet att utreda möjligheten att efter
Fredhällstunneln fortsätta gräva ner och överdäcka Essingeleden över
Kungsholmen.
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SAMMANFATTNING
Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende,
företag och besök
· Inom Kungsholmen planeras för 5 000 nya bostäder och 15 000 nya
arbetsplatser
· Samarbetet med det lokala näringslivet och intresseorganisationerna ska
utvecklas
 Stadsdelsnämnden prioriterar åtgärder i stadsdelens parker utifrån parkplanen,
genomförda trygghetsvandringar, synpunkter genom klagomålshantering och
medborgarenkäter samt genom samarbete med berörda fackförvaltningar.
 Det förebyggande arbetet i en växande ungdomsgrupp ska utvecklas
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
· Vid nyetablering av förskoleverksamhet kontaktas regelmässigt enskilda
utförare.
· Medborgarnas kontakter med staden underlättas med ett samlat ansvar för all
förskoleverksamhet hos stadsdelsnämnderna.
· Samverkan mellan skola, förskola, förebyggande ungdomsarbete och
socialtjänst ska utvecklas.
· Valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende för äldre införs.
· Samverkan med landstinget inom socialtjänstens alla verksamheter behöver
utvecklas.
· Dokumentationen inom vård och omsorg utvecklas.
· Ny driftentreprenad förväntas innebära en kvalitetshöjning av parkskötseln,
framför allt av renhållningen.
· Formerna för medborgardialog kommer att utvecklas.
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva




Stadsdelsnämndens verksamheter använder strukturerade utrednings-,
bedömnings- och uppföljningsinstrument.
Metoder för att formulera mätbara mål och för att följa upp effekter utvecklas.
Konkurrensen i parkverksamheten ökar genom uppdelning i fler och mindre
driftentreprenader, upphandling av underhållsentreprenader samt upphandling
av konsulter inom parkprojektering för stadsdelsnämndens tilldelade
investeringsmedel.
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Övriga viktiga frågor
STÄRK FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT KLARA UTBYGGNADSBEHOV AVSEENDE FÖRSKOLA
OCH GRUPPBOSTÄDER

Nämnden, liksom många andra stadsdelsnämnder med nybyggnadsområden, ser
stora problem med lokalplaneringen. Det gäller planering för såväl nya förskolor
som för gruppbostäder.
Kommunstyrelsens ekonomiutskott har i tidigare beslutsunderlag om inhyrningar
utgått från ett indikativt takvärde om ca 30 000 kronor per plats. Inhyrningar
ovanför denna gräns har endast i undantagsfall godkänts. Stadsdelsförvaltningens
bedömning är att projekt i nyproducerade bostadshus med stor sannolikhet
kommer att överskrida detta riktvärde med råge. Kostnaden för tillkommande
lokaler i nyproduktionen kompenseras inte heller genom schablonsystemet.
Stadsdelsförvaltningen har flera och mycket starka skäl för att själv begränsa
kostnadsutvecklingen och sympatiserar därför med ekonomiutskottets ambition att
minimera denna. En konsekvens av nuvarande systems utformning är dock att det
kommer att bli mycket svårt att uppfylla barnomsorgsgarantin och att täcka de
växande behoven.
Det finns sannolikt flera olika sätt att angripa detta problem. Ett sätt är att redan i
samband med att staden lämnar bygganvisningar ställa krav på att i lämplig
omfattning uppföra förskolelokaler som kan hyras in till rimliga villkor. Ett annat
sätt kan vara att utforma mer flexibla resursfördelningssystem som tar hänsyn till
skillnaderna när det gäller t.ex. etablering av förskolor i nybyggnationsområden.
En grundförutsättning är också att alla aktörer i staden, inte bara
stadsdelsnämnderna, från ledning till lokala förvaltningar och bolag känner ett
gemensamt ansvar för att möta och klara av utbyggnadsbehovet.
BESTÄLLNING AV DETALJPLAN SOM MÖJLIGGÖR INPLACERING AV FÖRSKOLA I
ANSLUTNING TILL PONTONJÄRSPARKEN
Enligt nämndens tidigare begäran kommer en renovering av Pontonjärparken att
ske under kommande år. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden begär att
stadsbyggnadsnämnden tar fram en detaljplan som möjliggör inplacering av en
permanent förskola i anslutning till parken.
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ÖVERSYN AV RESURSTILLDELNINGEN TILL KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER
Resurstilldelningen till de kommunövergripande verksamheterna har i mycket
liten utsträckning förändrats sedan stadsdelsnämnden inrättades. I en situation där
allt större andel av resurserna öronmärks minskar möjligheten till omfördelning
inom nämndens anslag. En översyn av resurstilldelningen behöver därför göras.
SAMORDNA MOTTAGNINGEN AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN
Sedan 2006 har det praktiska ansvaret för mottagande av ensamkommande
flyktingbarn överförts till kommunerna. Detta handlar för Kungsholmens del om
relativt få ärenden men innebär nya arbetsuppgifter med vidhängande svårighet att
bygga upp och upprätthålla kompetens. Förvaltningens bedömning är att det skulle
gagna barnen om mottagningen samordnades till ett fåtal förvaltningar som skulle
kunna bygga upp kompetens och organisation för mottagandet.
PLANERADE INVESTERINGAR
I flerårsbudgeten ska stadsdelsnämnden besluta om förslag till investeringar för
planperioden. Investeringarna redovisas i bilagan investeringsönskemål 2009 2011. Stadsdelförvaltningen har också föreslagit en prioritetsordning för
investeringarna enligt nedan.






Prioritet 1: Rålambshovsparken
Prioritet 2: Pontonjärparken
Prioritet 3: Lilla Essingen
Prioritet 4: Stora Essingen
Prioritet 5: Kronobergsparken
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NÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDEN
Förskola
BEFOLKNINGSPROGNOS 2007-2016
ÅLDERS
GRUPP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 år
982 945 929 927 940 964 972 974 973 958
1-5 år
2 624 2 697 2 764 2 803 2 900 2 968 3 016 3 066 3 108 3 099
SUMMA 3 606 3 642 3 693 3 730 3 840 3 932 3 988 4 040 4 081 4 057

Beräkningarna utgår från USK:s befolkningsprognos år 2007. Under prognosperioden beräknas stadsdelsområdet få ett stort tillskott av barn i åldrarna 1-5 åren
2007-2012. Under hela perioden förväntas ca 600 fler barn i åldern 1-5 år.
ANTALET FÖRSKOLEPLATSER 2002 - 2007
VERKSAMHET
Kommunal
Enskilt driven
SUMMA
Andel i enskilt driven verksamhet

2005
1 236
716
1 952
37%

2006
1 374
764
2 138
36%

2007
1 493
814
2 307
35%

Utbyggnaden av Lindhagenområdet kommer senare att innebära behov av utbyggd
skolkapacitet för elever i år f-5 och skolbarnsomsorg. Det är viktigt att lokalerna
kan utformas så flexibelt att de inledningsvis kan inrymma förskoleavdelningar för
att sedan efter behov, successivt alltmer användas för undervisning.
För att öka antalet alternativ inom förskolan genomförs informationsmöten med
enskilda anordnare. I samband med att nya förskolor färdigställs i nordvästra
Kungsholmen kommer de att erbjudas enskilda anordnare.
Kommande stora lokalfrågor är förskolornas kök och ventilation. Flera av
stadsdelens förskolekök är inte byggda som tillagningskök. Hur matförsörjning till
de förskolorna ska se ut i framtiden utreds. Samordnat stöd för att få rätt
kompetens för upphandling av mat till förskolorna kan komma att behövas.
Ökade kraven på luftkvalitet innebär behov av genomgång av ventilationen i
samtliga förskolor.
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Det är generellt sett mycket svårt att få fram förskolelokaler inom
stadsdelsområdet. Förseningar på grund av överklaganden av byggnadslov m.m.,
gör att det periodvis kan bli nödvändigt att öka antalet barn i barngrupperna för att
uppfylla stadens barnomsorgsgaranti.
UTVECKLING AV IT-STÖD
Det saknas ett stöd i IT-systemet BOSKO för att beräkna barngruppernas storlek.
Statistiken är därför sannolikt inte rättvisande över staden. Systemet fungerar
heller inte effektivt. En systemutveckling krävs.
Staden är på väg att införa ett gemensamt kösystem för de kommunalt och enskilt
drivna förskolorna. Det skulle vara en fördel om ansvaret för tillsyn m.m. av de
enskilt drivna verksamheterna samtidigt överfördes till stadsdelsnämnderna. Det
underlättar för medborgarna att ha en kontakt istället för flera. Det skulle också
underlätta planeringen av det totala barnomsorgsbehovet.
Förskolorna är uppkopplade till S:t Erik-nätet. Personalfortbildning pågår för
bättre informationsutbyte med föräldrar via nätet.
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Alla förskolor kommer att arbeta vidare med språkutveckling, pedagogisk dokumentation och identitetsstärkande övningar. Fortbildning av samtlig personal i
”pedagogisk omsorg” diskuteras.
Under hösten 2008 beräknas stadens nya förskoleplan vara klar. Planen kommer
att implementeras hos all personal. Föräldraföreläsningar planeras.
Kompetensförsörjning på lång sikt kräver marknadsföring av förskolläraryrket och
fler sökande till lärarutbildningen. Stadsdelen fortsätter erbjuda studerande
praktikplatser inom samtliga verksamheter, liksom att uppmuntra barnskötare att
studera vidare till förskollärare.
GEMENSAMT ANSVAR FÖR FÖRSKOLEPLANERINGEN
Stadsdelsnämnden stöter ofta på problem då nya lägen för permanenta eller
tillfälliga förskolor prövas. Stadens olika aktörer tycker olika, bygglov överklagas
och handläggningstider tenderar att bli långa. Alla aktörer inom staden –
stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar, bostadsbolag m.fl. – måste agera samlat
mot målet att bygga ut förskola i takt med behoven.
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MER FLEXIBLA ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR FÖRSKOLAN
När nya förskolor planeras tas hänsyn till befolkningsprognoser för hela nybyggnadsområdet. Förskolor planeras in i lämpliga lägen, med hänsyn bl.a. till utemiljön. Två nya förskolor med fyra avdelningar vardera i första kvarteren i ett
större nybyggnadsområde kommer inte från start att kunna fyllas med barn. De
första driftåren blir enheterna en stor ekonomisk belastning, oavsett driftform. Ett
system som tillåter en viss tomgångsdrift under det första året möjliggör snabbare
utbyggnadstakt.
Stadens nuvarande system för ersättning avseende förskolans hyreskostnader
fungerar inte optimalt vid nyproduktion och särskilt inte då fristående arrangörer
ska driva förskola. Systemet innebär för närvarande ersättning för lokalkostnad
motsvarande 1 709 kronor per kvadratmeter och år. Mellanskillnaden upp till den
faktiska hyran har under senare år kompenserats med 50 procent. Lokalkostnaden
i nyproduktion understiger sällan 2 500 kr per kvadratmeter och år dvs. 50 procent
mer än grundersättningen. En stadsdelsnämnd med liten andel nyproduktion kan
eventuellt klara någon eller några enheter med denna höga hyra. När en nämnd,
som Kungsholmens stadsdelsnämnd, planerar för 16 enheter om vardera i genomsnitt 700 kvadratmeter blir merkostnaden per år närmare fem miljoner kronor, eller
mer än 300 tkr per enhet. Om enskilda enheter ska drivas av fristående
förskolearrangörer kommer detta att bli än mer svårhanterligt.
Barn i behov av särskilt stöd
I takt med ökat antal barn och ungdomar och nya behov och intressen måste
utbudet av aktiviteter för ungdomar med någon funktionsnedsättning utökas.
Fritidsverksamhet
BEFOLKNINGSPROGNOS
ÅLDERSGRUPP
6-19 år

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4 003 4 050 4 106 4 234 4 378 4 565 4 748 4 920 5 107 5 219

Det ökande antalet barn och ungdomar i åldern 6-19 år har hittills mötts med
satsning på fritidsverksamhet genom ytterligare en fältassistent. Parklekar,
fritidsgårdar och fältverksamhet fortsätter sitt utåtriktade arbete för att nå så
många som möjligt. Livsstilsfrågor som rörelse och kost samt drogförebyggande
arbete är i fokus. Samverkan sker med representanter från skola, förskola, fält och
fritid samt individ- och familjeomsorgen.
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Nattvandringar utgör en viktig del. Ett åttiotal vuxna är engagerade och är ute
varje veckoslut. Ett ökat antal ungdomar gör det viktigt att fortsätta att engagera
föräldrar. Efter initiativ från ungdomar kommer trygghetsvandringar att
genomföras på de platser som de själva tycker är mest otrygga.
De tre parklekarna, Kronobergsparken och Rålambshovsparken som drivs i
kommunal regi samt Vängåvan på Stora Essingen som drivs i föreningsregi, har
alla parklekshus från slutet av 60- och början av 70-talet. Byggnadernas status är
mycket dålig. Fastighetskontoret bör tillsammans med stadsdelsförvaltningen
utreda om det är ekonomiskt försvarbart att göra investeringar och reparationer,
eller om de på sikt bör ersättas med nya parklekshus. En sådan utredning bör
också innehålla förslag på finansieringen av olika alternativ.
Barns utemiljö kan göras spännande och tillgänglig för alla. Hos habiliteringsenheterna finns stor samlad kunskap och erfarenhet som kan tillvaratas vid nyinvesteringar i lekplatser och förskolegårdar.
I samband med utbyggnaden av nordvästra Kungsholmen planeras det för en ny
parklek i Hornsberg, utformad så att den blir en naturlig mötesplats för boende i
alla åldrar.
Kommunövergripande verksamhet för barn och unga
Kungsholmens två habiliteringsenheter är kommunövergripande verksamheter för
barn med rörelsehinder som kan tillgodogöra sig flera insatser samtidigt. Habiliteringsenheten överfördes från landstinget 1995. Medel för verksamheten ingick i
den skatteväxling som gjordes i samband med överförandet.
Hörsel- och dövförskoleverksamheten vänder sig också till andra kommuner.
Eftersom verksamheten även här är anslagsfinansierad finns inga möjligheter att
öka sina intäkter genom att ta in fler barn. Tvärtom är den enda möjligheten för
förskoleverksamheten att förbättra sin budget att inte erbjuda barn förskoleplats
och därigenom minska personalkostnaderna.
Resurstilldelningen till de kommunövergripande verksamheterna har i mycket
liten utsträckning förändrats sedan stadsdelsnämnden inrättades. I en situation där
allt större andel av resurserna öronmärks minskar också möjligheten till
omfördelning inom nämndens anslag. En översyn av resurstilldelningen behöver
därför göras.
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Individ och familj
EKONOMISKT BISTÅND OCH ARBETSMARKNADSINSATSER
Den positiva utvecklingen av antal hushåll som är i behov av försörjningsstöd har
fortsatt. I januari 2007 var antalet bidragshushåll 240 och i december 199, vilket
innebär en minskning med 20 procent på ett år. Det goda arbetsmarknadsläget och
de strukturerade insatser som genomförs - bl.a. när det gäller att komma ut på
arbetsmarknaden - gör att förvaltningen bedömer att utvecklingen kommer att fortsätta. Däremot kommer minskningen sannolikt att avta något beroende på att
antalet personer som kan uppnå självförsörjning relativt snabbt blir en allt mindre
andel av det totala antalet försörjningsstödstagare. En eventuell konjunktursvängning kan också påverka utvecklingen. Det finns med ett minskat antal
ärenden fortsatt behov att samordna handläggningen av försörjningsstöd med
Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder.
Jobbtorgen förväntas arbeta effektivt med personer som står till arbetsmarknadens
förfogande och sannolikt utökas målgruppen till att omfatta även personer som
står längre ifrån arbetsmarknaden. Under 2008 ligger ansvaret för OSAanställningar (offentligt skyddat arbete) kvar på stadsdelsnämnderna, men troligt
är att även detta förs till Jobbtorg Stockholm.
KOSTNADSEFFEKTIVITET OCH MÄTBARA EFFEKTER
Stadsdelsnämndens verksamheter använder sig i allt större utsträckning av
strukturerade utrednings-, bedömnings- och uppföljningsinstrument. Det ökar
möjligheten att dels göra bedömningar på gedigna underlag och dels följa upp om
insatserna har den effekt som eftersträvas. Nämnden och förvaltningen arbetar
särskilt med att utveckla metoder för att formulera mätbara mål och följa upp
effekter. Individ- och familjeomsorgen arbetar aktivt med att införa
evidensbaserade metoder och arbeta enligt metoder som efter utvärdering har visat
goda resultat.
INSATSER FÖR BARN, UNGDOMAR OCH DERAS FAMILJER
Det finns överenskommelser, rutiner och uppbyggda strukturer för samverkan med
såväl landstingets ungdomspsykiatri som förskola och skola när det gäller stöd till
barn, ungdomar och deras familjer. För att arbetet ska ha framgång behöver
tillämpningen av överenskommelserna och rutinerna efterlevas på ett effektivare
sätt. Det finns exempelvis inom familjeenheten barn och ungdomar med allt
svårare psykiatrisk problematik, där det är nödvändigt att barn- och
ungdomspsykiatrin tar ett större ansvar.
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Sedan 2006 har det praktiska ansvaret för mottagande av ensamkommande
flyktingbarn överförts till kommunerna. Under 2007 handlades åtta
ensamkommande flyktingbarn av förvaltningen. Genom att de vänder sig till
Citypolisen för att söka asyl blir det Kungsholmens stadsdelsförvaltnings uppgift
att handlägga ärendena. Detta handlar för Kungsholmens del om relativt få
ärenden men innebär nya arbetsuppgifter med vidhängande svårighet att bygga
upp och upprätthålla kompetens. Stadens riktlinjer för handläggning har inte
reviderats sedan lagändringen. Stadsdelsförvaltningarna Farsta och Södermalm har
uppdraget att organisatoriskt ansvara för mottagande av barn som sökt asyl vid
någon av Migrationsverkets ansökningsenheter. Vid dessa förvaltningar finns
boenden avsedda för målgruppen. De ensamkommande flyktingbarn som handläggs vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning har inte tillgång till dessa boenden.
Förvaltningens bedömning är att det skulle gagna barnen om mottagningen
samordnades till ett fåtal förvaltningar som skulle kunna bygga upp kompetens
och organisation för mottagandet.
INSATSER FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET
Antalet hemlösa inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning har ökat. I december
2007 var 52 personer utan egen bostad, varav 14 personer tillkom under året.
Under 2006 var 41 personer utan bostad. Akut erbjuds boende inom ramen för taköver-huvudetgarantin. Förvaltningen arbetar utifrån en boendekedja där målet slutligen är att den enskilde ska ha ett så självständigt boende som möjligt. Samarbetet
med hyresvärdar, Kronofogdemyndigheten och andra berörda måste bli effektivare
för att undvika vräkningar. En stor del av vuxenenhetens budget används för olika
former av boenden, ofta med personalstöd. Det är därför av yttersta vikt att finna
lösningar som kan sänka kostnaden, exempelvis genom eget boende med boendestöd från förvaltningen.
VÅRD OCH BEHANDLING FÖR PERSONER MED MISSBRUK
Antalet unga vuxna med missbruksproblem ökar, och insatser för denna målgrupp
måste utvecklas. Bl.a. är det angeläget att unga vuxna med missbruksproblem kan
erbjudas praktik eller sysselsättning som en del i rehabiliteringen när de har blivit
nyktra och drogfria, så att de inte återfaller i missbruk.
Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Norrmalm och Östermalm samt
landstingets beroendevård och psykiatri bedriver förvaltningen riktade insatser för
personer med komplexa vårdbehov. Det finns överenskommelser mellan kommun
och landsting när det gäller samverkan för såväl denna målgrupp som personer
med enbart missbruk eller psykisk funktionsnedsättning. Insatserna måste
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utvecklas och tillämpningen bli effektivare för att uppnå bästa resultat för den
enskilde.
STÖD TILL PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Stadsdelsnämnden planerar att starta ett s.k. trapphusboende med sex lägenheter i
Lindhagen med inflyttning 2009. Under 2008 startar en upphandlingsprocess när
det gäller boendestöd och boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning,
med avtalsstart under 2009. Sysselsättning för målgruppen kommer att vara i
fokus de närmaste åren och målsättningen är att öka både sysselsättningsgrad och
utbud.
Äldreomsorg
Enligt USK:s befolkningsprognos kommer antalet personer 80 år och äldre att
minska under planperioden. Därefter avtar minskningen något. Värt att notera är
att den faktiska minskningen av åldersgruppen 80 år och äldre de senaste tre åren
varit lägre än den minskning som USK prognostiserat. Enligt uppgifter från USK
var differensen vid årsskiftet 2007-2008 hela 179 personer vilket är tre gånger så
många som förra årsskiftet. Det motsvarar ca 6 procent av åldersgruppen. Åldersgruppen 80 år och äldre är den grupp som har de största behoven av insatser av
såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboende.
Kungsholmens stadsdelsnämnd ingår sedan 2001 som en av tre kommuner i forskningsprojektet The Swedish National Study on Ageing and Care. Projektet drivs av
Äldrecentrum och har två inriktningar; en befolkningsstudie och en vårdsystemstudie. I den senaste rapporten (SNAC-K Rapport nr 13) framgår att hemtjänstkunderna inom Kungsholmens stadsdelsområde som genomsnitt har hemtjänst i
drygt tre år. Den genomsnittliga boendetiden i vård- och omsorgsboende är
ungefär lika lång, i serviceboende något längre, ca fyra år.
Fr.o.m. 1 juli 2008 införs valfrihet inom vård- och omsorgsboende. Nya riktlinjer
för handläggning har fastställt av kommunfullmäktige. Där fastslås att
bedömningen för servicehusboende ska grunda sig på en helhetsbedömning där
den enskildes ålder, hälsotillstånd och upplevelse av otrygghet ska beaktas.
Med ledning av ovanstående gör förvaltningen bedömningen att behovet av vårdoch omsorgsboende borde minska något under planperioden. Behovet av
servicehusboende kan komma att öka och i så fall så borde behovet av hemtjänst i
ordinärt boende att samtidigt minska något. Behovet av servicehusboende är dock
något svårbedömt.
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VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE
Kommunfullmäktige har beslutat om ett system för valfrihet inom vård- och
omsorgsboende som införs 1 juli 2008 och detta påverkar såväl stadsdelsnämndens planerings- som upphandlingsprocess.
Kungsholmen, Norrmalm och Östermalms stadsdelsnämnder har under de senaste
åren haft ett nära samarbete om äldreboendeplanering. En inventering har genomförts av befintliga äldreboenden samt planerad avveckling och nyproduktion.
När det gäller vård- och omsorgsboende med specialinriktning förespråkas en
gemensam planering. Det rör inte många personer i varje grupp och det är därför
lämpligt att samplanera inom stadsdelsgruppen. Exempel på behov av specialinriktningar är boende för personer med geropsykiatrisk problematik och boende
för äldre personer med utvecklingsstörning. Samarbetet fortsätter och
Kungsholmens stadsdelsnämnd deltar i arbete med att bedöma efterfrågan och
utreda det framtida behovet som bedrivs regionvis av äldrenämnden på uppdrag av
kommunfullmäktige.
En del yngre äldre behöver heldygnsomsorg efter exempelvis stroke eller på grund
av demenssjukdom. Andra behov är specialboende för exempelvis personer som är
utagerande p.g.a. demenssjukdomar eller personer med Parkinsons sjukdom. En
annan grupp är makar där den ena lider av t.ex. demenssjukdom och där man vill
flytta tillsammans. Frågan om var sådana profilboenden ska ligga bör diskuteras
och samordnas för hela staden.
Kungsholmens stadsdelsnämnd har i det närmaste avslutat den omstrukturering
och anpassning av antalet platser i vård- och omsorgsboende som påbörjades
2004. Det som återstår är att avveckla Pilängens demensboende. Det förväntas ske
under 2008. Pilängen avvecklas på grund av att lokalerna inte uppfyller de krav
som finns på demensboende, t ex delar två boende på hygienutrymme. För
närvarande pågår diskussioner om huruvida boendet ska återställas till servicehuslägenheter eller byggas om och användas till någon typ av profilboende. Inga
andra förändringar föreslås vad gäller antalet platser på stadsdelsområdets servicehus.
IT-STÖD I VERKSAMHETERNA
IT i omsorgen är en prioriterad fråga för kvalitetsutveckling inom både
äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. ParaSoL är en
funktion i Paraplysystemet som är stöd för utförarverksamheternas dokumentation
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enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd till vissa funktionshindrade (LSS).
Vodok är ett system för dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen och
patientjournallagen. Förvaltningen vill framhålla hur viktigt det är att de problem
som finns kring datasystemen löses snabbt så att samtliga utförare - såväl egen
regi som entreprenörer - kan få tillgång till och börja dokumentera i ParaSoL och
Vodok.
Kvantitativa beskrivningar och analyser av kvantiteter och nyckeltal förutsätter att
det finns ett tillförlitligt och väl fungerande IT-stöd. Paraplysystemet, som är det
IT-stöd som finns för verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade, fungerar
dåligt när det gäller tillförlitlighet och funktion. Data som tas ut ur systemet måste
dubbelkollas manuellt och mycket tid åtgår till att föra dubbla system. För att den
framtida uppföljningen bli effektiv krävs att staden har ett system där det enkelt
går att ta fram rapporter över både prestationer och nyckeltal och där redovisade
data är tillförlitliga.
EKONOMI
Under 2008 införs valfrihetssystem inom äldreomsorgen och nya riktlinjer för
biståndsbedömning. Gissningsvis kommer vi att se ökade behov av servicehusboende. Det är svårt att redan nu överblicka vilka konsekvenser detta får men
förvaltningen följer utvecklingen noga i samband med tertialrapporterna. Viss förskjutning mellan olika former av insatser kan dock ske. De entreprenaddrivna
verksamheterna är bundna i ingångna flerårsavtal med indexuppräkning av
priserna. De förhållandevis stora löneökningarna i årets avtal på arbetsmarknaden
kommer att slå igenom med ett års förskjutning för verksamheter på entreprenad
vilket innebär kraftigt ökade kostnader 2009.
Omsorg om vuxna personer med funktionsnedsättning
UTBYGGNAD OCH UTVECKLING AV BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE
En utvecklingstrend som staden, inte minst ur valfrihetssynpunkt, måste ta hänsyn
till vid utformning av framtida boendeformer för personer med funktionsnedsättning är att brukarnas syn på boendets utformning kommer att förändras med
tiden. Redan idag ser förvaltningens biståndshandläggare tydliga tecken på att
unga personer med lindrig utvecklingsstörning och personer med neuropsykiatrisk
problematik allt oftare föredrar ordinärt boende med tillgång till adekvat
personalstöd. Efter att ha utvecklat större självständighet finns en önskan om att
flytta från gruppbostäder till bostäder med lägre omhändertagande- och
omsorgsnivå. Detta påverkar behovet av utbyggnad av gruppbostäder. Med
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anledning av detta bör staden undersöka möjligheterna att få tillgång till reguljära
lägenheter i både nyproduktion och befintligt fastighetsbestånd där personer som
så önskar kan bo med individuellt utformat personalstöd.
Behovet av olika modeller av boenden för personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning är fortfarande relativt stort i staden. Stadsdelsnämndens planering
syftar till att dels bygga flexibla lösningar i trapphusmodell och dels reguljära
gruppbostäder.
Under perioden 2009-2011 planeras för fyra nya gruppbostäder inom nordvästra
Kungsholmen. Planerad inflyttning har sen förra treårsplanen skjutits upp något
och beräknas ske under perioden 2010-2011.
STADEN MÅSTE HA ETT ÖVERGRIPANDE PLANERINGSANSVAR
Idag planeras utbyggnaden av bostäder med särskild service av respektive
stadsdelsnämnd. Behoven av utbyggnad samordnas över staden i den s.k. genomförandegruppen. För att valfriheten ska kunna öka behöver staden ha en gemensam planering för att tillgodose behoven hos olika grupper. Varje stadsdelsnämnd
har inte möjlighet att tillgodose alla specifika behov inom sitt område. Stadens
styrning vad gäller planering och utbyggnad av framför allt boenden för hjärnskadade och för personer med stora omvårdnadsbehov har enligt förvaltningen
varit alltför svag. Ansvaret har vilat på stadsdelsnämnderna men få har tagit ansvar
för att bygga och driva boenden för personer med mycket stora behov och där
kostnaderna för driften överstiger de intäkter som resursfördelningssystemet ger.
Det finns enligt förvaltningen ett tydligt behov av gemensam planering och
samordning i staden. Förvaltningen förutsätter att staden löser dessa problem i
samband med att en valfrihetsmodell införs.
DAGLIG VERKSAMHET
En prioriterade fråga för daglig verksamhet är att utveckla verksamheten för att
bättre motsvara brukarnas behov. Utbudet stämmer relativt väl överens med
efterfrågan men det är viktigt att verksamheterna utvecklas för att motsvara
framtidens behov. Personer som enligt lagstiftningen kan beviljas daglig
verksamhet kommer att ställa stora krav på sysselsättning som mer liknar vanligt
arbete.
Förslag finns om att staden inför valfrihetssystem inom omsorgen om personer
med funktionsnedsättning fr.o.m. 1 juli 2009. Det ska inte vara möjligt att lägga
ekonomiska aspekter på den enskildes val men höga resekostnader är kostnads-

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 100-139-08
SID 15 (19)

drivande och frågan om hur resekostnader ska hanteras måste få en lösning innan
valfrihetssystemet införs.
ERSÄTTNINGEN TILL UTFÖRARE MÅSTE KOPPLAS TILL SYSTEMET FÖR RESURSFÖRDELNING
Staden har nyligen tagit fram ett nytt nivåbaserat resursfördelningssystem för
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den
ersättning som ska utbetalas till utföraren måste enligt förvaltningen kopplas till
resursfördelningssystemet. Så sker inte idag och därför finns för närvarande en
blandning av olika ersättningar. Det nivåbedömningskansli som drivs i projektform till och med 2009 genomför omfattande mätningar inom boende, korttidshem
och daglig verksamhet. Den planerade utvärderingen av nivåbedömningskansliet
bör på grund av införandet av ett valfrihetssystem tidigareläggas och genomföras i
nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna.
EKONOMI
Kostnadsläget inom omsorgen om vuxna med funktionshinder har varit stabilt de
senaste åren vilket framgår av nedanstående tabell. Inflyttning i nya gruppbostäder
genererar ekonomiska medel från resursfördelningssystemet men kostnaderna för
placeringar med stöd av socialtjänstlagen är mer osäkra och svårbedömda. En
annan osäker faktor är resorna till och från daglig verksamhet.
Samtliga gruppbostäder är bundna i ingångna flerårsavtal med indexuppräkning av
priserna. De förhållandevis stora löneökningarna i årets avtal kommer att slå
igenom först nästa år för dessa verksamheter vilket kan innebära ökade kostnader
2009. Ny upphandling av gruppbostäderna genomförs 2008 och nytt avtal gäller
från slutet av året.
Ett nytt system har införts för fördelning av medel till omsorg om personer med
funktionsnedsättning. Nivåbedömningarna görs av ett centralt kansli i staden. Det
är ännu för tidigt att överblicka de fulla effekterna av det nya systemet. Det kan
konstateras att det har blivit stora skillnader i bedömningarna jämfört med
tidigare. Diskussioner pågår med bedömningskansliet om individuella bedömningar och det bedömningsinstrument som används.
Det kan konstateras att de personer för vilka nämnden köper plats på LSS-boende
samt på den nya privat drivna servicebostaden, Västermalms servicebostad, fått
betydligt lägre nivåplaceringar än tidigare. Ersättningen till stadsdelsnämnden har
blivit avsevärt lägre i förhållande till den enskildes stödbehov. Det nya
bedömningsinstrumentet tar inte tillräcklig hänsyn till problematiken som personer
med neuropsykiatriska diagnoser och tilläggsdiagnoser har. Behoven kan inte
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tillgodoses inom stadens egna verksamheter utan platser måste köpas externt.
Stadsdelsnämnden tappar ca 2,3 mnkr för 7 personer under 2008. Till detta ska
läggas befarade skillnader mellan kostnader och nivåbedömd ersättning för
Västermalms gruppbostad. Det är osäkert hur kostnaderna kommer att påverkas
om flera privata utförare etablerar sig inom Kungsholmens stadsdelsområde. I
samband med kommunfullmäktiges beslut om nytt fördelningssystem
konstaterades att staden ska följa kostnadsutvecklingen för privata utförare i stadsdelarna fram tills dess att kostnadsansvaret för dessa placeringar utretts. Stadsdelsnämnden vill betona vikten av att så görs och att konsekvenserna noga följs upp.
Stadsmiljöverksamhet
VERKSAMHETSUTVECKLING
Under perioden kommer antalet boende att öka, nya aktiviteter tillförs parkerna,
nya förskolor byggas. Belastningen på parken för vistelse, i en allt tätare stad,
ökar. En ny parkdriftentreprenad ställer höga kvalitetskrav för att möta detta.
Attraktiva parker lockar fler besökare, men kräver i sin tur ökat underhåll.
I en allt tätare stad ökar också kravet på att bevara grönska, som ska vara ett
reningsfilter för staden, och inte alltid för att vara en attraktiv park. Trädvårds- och
skötselplaner kommer att bli viktiga instrument i det arbetet.
För att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan ställer stadsdelsnämnden
krav på entreprenören enligt stadens miljöprogram och stadens gemensamma krav
vid upphandling.
UTVECKLING AV EKONOMI
Under 2009 inleds en ny entreprenadperiod för parkdriften på tre år plus möjlig
förändring på tre år. För att få in fler entreprenörer och öka utbudet har en ny
indelning prövats med mindre områden inom stadsdelarna för att på så sätt ge
mindre företag möjlighet att komma in på marknaden. Effektiviteten har ökat
genom att stadsdelsnämnden med egen kompetens och upphandlade konsulter och
entreprenörer har ledningsansvaret över innerstadens parkinvesteringar.
Kostnaderna för avskrivningar och internräntor kommer att öka. Förvaltningen
förutsätter att kompensation för detta fastställs av kommunfullmäktige.
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FÖRÄNDRINGAR I FÖRUTSÄTTNINGAR
På Kungsholmen planeras för drygt 5 000 nya bostäder och 15 000 nya
arbetsplatser i stadsutvecklingsområdet Lindhagen på nordvästra Kungsholmen.
Antalet arbetsplatser i området fördubblas. Området är trafikstört från
Essingeleden. Stadsdelnämnden har därför i april 2005 föreslagit att
stadsbyggnadsnämnden ska utreda möjligheten att efter Fredhällstunneln fortsätta
gräva ner och överdäcka Essingeleden över Kungsholmen. Det finns skäl att
återigen påminna om detta.

INVESTERINGAR
Planerade investeringar
Trafikkontoret har ett samordningsansvar för investeringar i stadens parker.
Stadsdelsförvaltningen lämnar ett förslag till trafikkontoret som sammanställer
alla stadsdelars förslag. I flerårsbudgeten ska stadsdelsnämnden besluta om
investeringar för planperioden. Stadsdelsförvaltningen har utifrån parkplanen för
Kungsholmen föreslagit investeringar i parker för 30,0 mnkr. Trafikkontoret har
godkänt 17,6 mnkr, med en delvis annan prioritering. Rålambshovsparken ska
enligt trafikkontorets förslag avslutas efter planeringsperiodens slut.
Stadsdelsförvaltningen anser inte det acceptabelt att dra ut en upprustning på så
många år, särskilt som parken är en evenemangsplats och en park som besöks av
många även utanför stadsdelen. Parkerna på Lilla och Stora Essingen vill
trafikkontoret lägga utanför planeringsperioden. Kronobergsparken förskjuter
trafikkontoret ett år vilket förvaltningen anser vara acceptabelt.
Investeringarna redovisas i bilagan investeringsönskemål 2009 - 2011.
PRIORITET 1: RÅLAMBSHOVSPARKEN
Rålambshovsparken är Kungsholmens mest besökta park. Målet är en rekreativ
park som ska stimulera till lek och rörelse och utöka möjligheterna till olika
aktiviteter. Den öppna parken ska värnas och tillgänglighet och trygghet förbättras.
PRIORITET 2: PONTONJÄRPARKEN
I västra delen av parken diskuteras placering av en permanent förskola. Syftet med
projektet är att bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. Öka
tryggheten och tillgängligheten.
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PRIORITET 3: LILLA ESSINGEN
I det nybyggda bostadsområdet har fått en ny och upprustad Luxpark och
strandpromenad. I bostadsområdet från trettiotalet ska de parkområden som har
naturkaraktär förbättras med nya gångstråk mellan områdena och en föryngring av
naturmarken.
PRIORITET 4: STORA ESSINGEN
Strandpromenaderna är i behov av upprustning, tillgänglighet och belysning
förbättras. Gångstråkens många trappor är i behov av standardhöjning.
Vegetationen är delvis förvuxen och behöver åtgärdas, sittplatser och utsiktsplatser
förbättras.
PRIORITET 5: KRONOBERGSPARKEN
Bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. Genomföra programmet som
togs fram 2001. Programmet omfattar bl.a. förnyelse av parkens topplats, en
paviljong i nordöstra delen, bättre belysning och förstärka markskiktet.
Driftskostnadskonsekvenser av investeringar
Investeringar i befintliga parker ska leda till att parkens funktion anpassas till
dagens förutsättningar, en rationellare skötsel t.ex. genom att ett nytt mer hållbart
material används samt att svårskötta delar förändras. Parkskötsel de tre första åren
sker som garantiskötsel, därefter får stadsdelsnämnden ansvaret. Ett utökat anslag
för drift- och underhåll i staden totalt sett skulle sannolikt på sikt möjliggöra ett
minskat investeringsanslag och därmed också minskade kostnader för
avskrivningar och internräntor.
Medel för parkdriften fördelas till stadsdelen genom en resursfördelningsmodell,
som bygger på arealen parkmark, boende i stadsdelen och 25 procent av
dagbefolkningen. Stadsdelsnämnden anser att andelen dagbefolkning ska ökas.
Dagbefolkningens och övriga besökares bidrag till slitage och nedskräpning i
parkerna växer.

ÖVRIGA REDOVISNINGAR
Kungsholmens stadsdelsnämnd ska vara en attraktiv arbetsgivare
För att vara och förbli en attraktiv arbetsplats krävs att stadsdelens medarbetare är
delaktiga. Vision, mål och värderingar ska vara tydliga och väl kända.
Medarbetarna får delta i beslut och utforma åtgärder som påverkar arbetet. Det

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 100-139-08
SID 19 (19)

finns forum för kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare och medarbetare
emellan om hur verksamheten utvecklas och förändras.
ENGAGERAT LEDARSKAP
I ett gott och utvecklande arbetsklimat är förtroende för och från ledningen en
grundförutsättning. Därför är ledar- och chefsutveckling ett prioriterat område för
stadsdelsnämnden. I syfte att skapa de bästa förutsättningarna för en fortsatt
positiv utveckling av nämndens verksamheter krävs fortsatta satsningar på
ledarutveckling.
FÖRBÄTTRAD HÄLSA OCH MINSKAD SJUKFRÅNVARO
Det utan jämförelse största problemet för Kungsholmens stadsdelsnämnd är den
höga sjukfrånvaron. Den påbörjade kraftsamlingen – bl.a. i form av ett projekt
med företagshälsovården m.fl. - för att minska sjukfrånvaron och öka
medarbetares arbetsförmåga ska fullföljas och kombineras med ett förebyggande
arbete; ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ambitionen är att i första hand minska sjukfrånvaron till en nivå med genomsnittet
för stadsdelsnämnder för att därefter minska ytterligare för att uppnå stadens mål
om högst 5 procent sjukfrånvaro 2010. Det viktigaste verktyget är att konsekvent
och systematiskt genomföra den rehabiliteringsprocess som kommunfullmäktige
beslutat om.
ANTAL ANSTÄLLDA
Utvecklingen av antalet anställda påverkas av om stadsdelsförvaltningen i
framtiden kommer att driva de verksamheter som ska konkurrensutsättas. Viss
övertalighet kommer sannolikt att uppstå om verksamheter övergår till annan
utförare.
Utbyggnaden av förskolan på Kungsholmen och inom regionen medför att
personalbehovet kommer att öka. Rekryteringsbehovet kan uppgå till omkring ett
dussin förskollärare och lika många barnskötare per år. Det kan medföra
svårigheter att rekrytera tillräckligt antal förskollärare. Inom förskolan beräknas
under perioden cirka tio medarbetare att avgå med pension.
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