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Handläggare: Christin Bjuggren
Telefon: 08 508 08 015

Kungsholmens stadsdelsnämnd
2008-05-22

Tertialrapport 1 Kungsholmen
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag om 0,8 mnkr för utbyggnad av
förskola i kvarteret Munklägret 13.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering enligt specifikation i bilaga, totalt 1,5
miljoner kronor.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om bidrag för förskolelokaler med hög hyra om
sammanlagt 1,1 mnkr.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Sammanfattande analys
I denna årets första tertialrapport visar prognosen på helår avseende nämndens
ekonomiska utfall på en positiv avvikelse jämfört med budget motsvarande 9,4
mnkr eller 1,0 % efter fonddisposition. Överskottet är huvudsakligen hänförbart
till äldreomsorgen. Resultatet kan komma att förbättras ytterligare.
Redan i nämndens verksamhetsplan för 2008 redovisades en ekonomisk analys
som förutspådde en något fördröjd kostnadsutveckling inom äldreomsorgen. Äldreomsorgens kostnader beräknas öka först under 2009. Överskottet är därför att
betrakta som ett tillfälligt överskott och inte som ett strukturellt. Även mål-
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uppfyllelsen i övrigt bör enligt stadsdelsförvaltningen bedömas som god eftersom
de allra flesta av nämndens mål är uppfyllda.
I nämndens verksamhetsplan för 2008 beslöts om en rad insatser i syfte att höja
kvaliteten ytterligare i verksamheten. Dessa insatser genomförs eller planeras att
genomföras. I något fall har det bedömts som omöjligt att hinna genomföra allt
som planerats innan årsskiftet. Det gäller t.ex. en del av de planerade renoveringarna av förskoleköken och installation av fettavskiljare.
I nämndens budgetunderlag för de kommande åren har det eftersatta underhållet
och den ökade efterfrågan på utrymme i parklekshusen beskrivits. Mot bakgrund
av att nämndens ekonomiska situation kan betraktas som stark under 2008 föreslår
stadsdelsförvaltningen att en snar utredning genomförs i syfte att värdera möjligheterna till renovering och ev. utbyggnad av parklekshusen. Parkleken är en
mycket uppskattad verksamhet hos Kungsholmens barn och föräldrar samtidigt
som kostnaden per besökare är mycket låg.
I samband att kommunstyrelsen behandlade nämndernas verksamhetsplaner med
budget för 2008 uppmanades stadsdelsnämnden att se över målvärdet för indikatorn antal individer som har ett långvarigt socialbidragsberoende. Nämnden uppmanades även att justera målet för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer justerade mål. Förvaltningen föreslår även att nämnden
fastställer årsmål för indikatorn antal anställda till avknoppade verksamheter samt
för indikatorn hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende,
företagande och besök
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad
Uppfylls helt

Kungsholmens stadsdelsnämnd bidrar i hög grad till att Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad. Äldreomsorgen - som omsätter halva
budgeten - drivs till allra största delen av privata entreprenörer. Efter den 1 juni
kommer samtliga äldreboenden att drivas på entreprenad av enskilda utförare
enligt avtal med stadsdelsnämnden.
Stadsdelsnämnden arbetar med att på olika sätt aktivt stimulera och stötta personal som önskar avknoppa verksamhet. Det sker genom att medarbetare och
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chefer ges stöd och information om möjligheten att genom avknoppning driva
verksamhet i egen regi. Vid tidpunkt för tertialrapport 1 har förvaltningen inte
kännedom om hur många avknoppare som för närvarande deltar eller framledes
kommer att delta i aktuella upphandlingar. En avknoppare för hela året är dock
en realistisk utgångspunkt.
KF:s indikatorer

Periodens

Prognos

utfall

helår

Årsmål KF:s års-

Period

mål
52%

Andel upphandlad verk-

öka Årsredovisning
2008

samhet i konkurrens
Uppfylls helt
Antal anställda till av-

0st

30st

30st

öka Tertial 1 2008

knoppade verksamheter

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden och förvaltningen ska utveckla samarbetet
med enskilda utförare och det lokala näringslivet
Uppfylls helt

Som ett led i utbyggnaden av nya förskolor har enskilda förskoleverksamheter inbjudits till ett informationsmöte. Förutom det regelbundna samarbetet inom ramen för bl.a. lokala brottsförebyggande rådet, parkskötsel
m.m. pågår samarbete med det lokala näringslivet inför firandet av nationaldagen i Rålambshovsparken.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Jobb istället för bidrag
Uppfylls helt

Jobbgaranti omfattar alla personer som är berättigade till försörjningsstöd och
bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande. De kallas inom fem dagar till arbetsverksamhet eller praktik. Stadens nya jobbtorg har kommit igång och ett
stort antal aspiranter har skrivits in.
Stadsdelsnämnden höjer ambitionsnivån för att minska antalet personer som
behöver långvarigt försörjningsstöd. Årsmålet fastställs till 60 personer.
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KF:s indikatorer

Periodens

Prognos

utfall

helår

Andel flyktingar som är

Årsmål

KF:s års-

Period

mål

100%

50%

50%

50 % Tertial 1 2008

192st

190st

225st

11 700 st Tertial 1 2008

15 000tkr 18 600tkr

minska Tertial 1 2008

självförsörjande efter
introduktion exkl. flyktingar
som flyttat till annan
kommun

Antal vuxna bidragstagare
i staden med ekonomiskt
bistånd

Stadens kostnader för

5 366tkr

ekonomiskt bistånd

100%

Andelen flyktingar som

100 % Årsredovisning
2008

har gällande individuella
introduktionsplaner
Uppfylls helt
60st

Antal individer som har ett

minska Årsredovisning
2008

långvarigt socialbidragsberoende
Uppfylls helt
50st

Antal barn som lever i

minska Årsredovisning
2008

familjer som är bidragsberoende
Uppfylls helt
KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Genomföra projektet Jobbtorg

2008-01-01

2008-12-31

Alla flyktingar ska ha aktivitetsplan inom fem

2008-01-01

2008-12-31

dagar

Avvikelse
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KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

2008-01-01

2008-12-31

2008-01-01

2010-12-31

2008-01-01

2008-12-31

2008-01-01

2008-12-31

2008-01-01

2008-12-31

2008-01-01

2010-12-31

Jobbtorgen ska ge personer med ekonomiskt 2008-01-01

2008-12-31

Samtliga personer med ekonomiskt bistånd

Avvikelse

på grund av arbetsbrist hänvisas till något av
stadens jobbtorg för snabb insats och jobbgaranti
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd
Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan m.fl.
Vuxna arbetsföra flyktingar hänvisas till de
stadsgemensamma jobbtorgen där de ska ha
insats, aktivitetsplan, praktik eller arbete inom
fem dagar (Vision 2030)
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell
introduktionsplan
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av
och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser

bistånd arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar
Jobbtorgen ska ge vuxna arbetsföra flyktingar 2008-01-01

2008-12-31

arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar
NÄMNDMÅL:

Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd ska minska
Uppfylls helt
NÄMNDMÅL:

Bidragstiden för försörjningsstöd ska minska
Uppfylls helt
NÄMNDMÅL:

Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan
Uppfylls helt
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NÄMNDMÅL:

Alla flyktingar som bedöms vara arbetsföra ska vara självförsörjande efter introduktion
Uppfylls helt
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas
KF:s indikatorer

Periodens

Prognos

utfall

helår

Andel miljöbilar i stadens

Årsmål KF:s års-

Period

mål
100%

öka Årsredovisning
2008

fordonspark inkl. leasade
fordon exkl. uttryckningsoch specialfordon
Uppfylls delvis

Den transportbil som 2007 leasades till vaktmästeriet uppfyllde då kriteriet för miljöbil. Efter ändrade
regler uppfyller inte bilen kriterierna. Så snart leasingavtalet medger och så snart miljöklassade lätta
lastbilar finns tillgängliga kommer byte att ske.
Andel upphandlingar av

100%

öka Årsredovisning
2008

datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att
prioriterade miljöskadliga
ämnen inte ingår
Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden använder de centrala inköpsavtal som staden ingått. Elektronikutrustning, kontorsmöbler och städkemikalier innehåller inga prioriterade miljöskadliga ämnen.
Andel inköpta ekologiska

15%

öka Halvår 1 2008

livsmedel i staden i kronor
av totala värdet av inköpta
livsmedel
Uppfylls helt
Vid livsmedelsinköp till förskola m.fl. verksamheter köps enbart ekologiska mejeriprodukter. Totalt sett
står dessa för mer än 15 procent av de samlade livsmedelsinköpen.
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NÄMNDMÅL:

Kungsholmens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö
Uppfylls delvis

Inom stadsdelsnämndens verksamheter serveras inga utrotningshotade fisksorter som torsk, rödspätta och ål.
Endast miljöbilar leasas inom stadsmiljöverksamheten och andelen förnyelsebart drivmedel ökar. I den nya parkdriftupphandlingen ställs miljökrav för
att minska verksamhetens negativa påverkan. Inom övrig verksamhet leasas
en transportbil. Då leasingavtal ingicks var fordonet klassat som miljöbil.
Efter regeländringar vid årsskiftet 2007/2008 är så inte längre fallet.
NÄMNDMÅL:

Stadsmiljön ska värnas och utvecklas på ett hållbart sätt.
Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden är remissinstans, deltar i samråd och arbetar för att öka
medborgarinflytandet och samverkan med ansvariga förvaltningar i angelägna stadsmiljöfrågor. Arbetet med stadsutvecklingsområdet nordvästra
Kungsholmen följs särskilt.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kulturoch idrottsliv
KF:s aktiviteter
Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra

Startdatum

Slutdatum

2008-01-01

2008-12-31

Avvikelse

kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern
NÄMNDMÅL:

Parker ska användas för lek, spel och vila.
Uppfylls helt

Parkernas kulturhistoriska värden bevaras och förstärks samt anpassas till
nutiden och utvecklas för fler funktioner. Bland annat utvecklas lekplatser,
ytor för spontanidrott och fler sitt- och mötesplatser tillskapas. Nya aktivitetsytor som skatepark och beachvolleyplan anläggs för att göra Rålambshovsparken mer mångfunktionell. Planeringen sker i samråd med medborgarna genom enkäter och parksamråd.
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NÄMNDMÅL:

Alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet ska ges möjlighet att
uppleva och själva utöva olika former av kultur
Uppfylls helt

Förskolorna på Kungsholmen och Essingeöarna samarbetar med Kulturskolan avseende fyraåringarna. Alla treåringar har varit och sett en teateruppsättning på Fria teatern och under våren 2008 får alla ett- och tvååringar
vara med om en teaterupplevelse där aktören kommer ut till förskolan.
Fält och fritid kommer att arbeta för fler tillfällen för ungdomarna att utöva
sitt musikintresse tillsammans med sin musikpedagog.
NÄMNDMÅL:

Ungdomar ska kunna påverka upplevelsen av trygghet i sitt närområde
Uppfylls helt

Fält och fritid samarbetar med ungdomsrådet och deltar i olika forum där
ungdomar diskuterar sina livsvillkor och sin närmiljö.
Aktivitet
Genomföra trygghetsvandringar i samar-

Startdatum

Slutdatum

2008-01-01

2008-12-31

Avvikelse

bete med ungdomsrådet. Genomföra
projekt Tryggholmen
NÄMNDMÅL:

Lekplatser ska vara tillgängliga och ha något att erbjuda alla barn
Uppfylls helt

På flera av förskolorna planeras för renovering och upprustning av gårdarna.
Fortlöpande diskussioner runt förskolegårdarnas utveckling och dess utformningar pågår.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Genomföra trygghetsvandringar

2008-01-01

2008-12-31

Förbättra städningen i parker

2008-01-01

2008-12-31

Avvikelse
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KF:s aktiviteter
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst,

Startdatum

Slutdatum

2007-01-01

2010-12-31

Avvikelse

skola och föräldrar samt med polis och föreningar
NÄMNDMÅL:

Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare.
Uppfylls helt

Den lokala parkplanen beskriver parkernas karaktär och värden och är
styrande för skötsel, underhållsåtgärder samt parkinvesteringar. Parkplanen
visar också på brister i parktillgången. Planer för investeringar och underhållsåtgärder i parker har tagits fram och renhållningen i parkerna förbättras.
Skötselplaner utvecklas successivt för stadsdelens parker.
NÄMNDMÅL:

Den som blivit utsatt för våld i nära relation (kvinnofridsbrott)
ska få en samordnad och professionell handläggning
Uppfylls helt

Den lokala handlingsplanen för kvinnofrid är reviderad utifrån Stockholms
stads handlingsprogram för kvinnofrid. I den lokala planen anges hur handläggningen ska gå till för personer som har blivit utsatta för våld i nära relationer. Gemensam utbildning genomförs tillsammans med Norrmalms och
Östermalms stadsdelsförvaltningar i en föreläsningsserie om fyra halvdagar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Lokal handlingsplan för kvinnofrid

2007-12-04

2008-12-31

Individuell uppföljning/formulär

2007-12-04

2008-12-31

Ökad samverkan mellan stadsdelsnämn-

2007-12-04

2008-12-31

Avvikelse

dens olika verksamheter
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald
Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden arbetar i enlighet med verksamhetsplan för att stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald. Det sker bland annat genom:
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•

stöd till personal som vill knoppa av och driva verksamhet i egen regi
för att öka antalet företag

•

information på hemsidan riktad till boende och besökare

•

företag och anställda ges möjlighet att delta i upphandlingar
vid konkurrensutsättning av verksamhet.

Förvaltningen följer stadsdelsnämndens aktivitetsplan som anger tidpunkter för
när och vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas. Nämnden deltar i
stadsdelsövergripande upphandlingar och genomför egna upphandlingar. Vid
upphandling av parkdriftentreprenad samt årsentreprenörer för parkinvesteringar och underhållsåtgärder har förfrågningsunderlagen utformats så att nya och
fler aktörer har kommit in i stadsdelens verksamhetsområde.
Stadsdelsnämnden arbetar med att på olika sätt aktivt stimulera och ge stöd till
medarbetare som önskar avknoppa verksamhet. Det sker genom att medarbetare och chefer ges stöd och information om möjligheten att genom avknoppning
driva verksamhet i egen regi. Hittills under 2008 har förvaltningen inte kännedom om hur många avknoppare som f n deltar eller framledes kommer att delta
i aktuella upphandlingar. En avknoppare för hela året är dock en realistisk utgångspunkt.
KF:s indikatorer

Periodens

Prognos

utfall

helår

Årsmål KF:s års-

Period

mål
65%

Medborgarnas upplevelse

öka Årsredovisning
2008

av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns

Antal genomförda av-

0st

1st

1st

öka Tertial 1 2008

70st

öka Årsredovisning

knoppningar

Antal brukare som aktivt

2008

valt utförare (IoF)
Uppfylls helt
Antal brukare som aktivt
valt utförare (Äldreomsorgen)
Uppfylls helt

1 350st

öka Årsredovisning
2008
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KF:s indikatorer

Periodens

Prognos

utfall

helår

Antal alternativ inom hem-

50st

Årsmål KF:s års-

Period

mål
41st

öka Årsredovisning
2008

tjänst
Uppfylls helt
28st

Antal alternativ att välja

öka Årsredovisning
2008

bland inom förskolan
Uppfylls helt
KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

2008-01-01

2010-12-31

Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsek- 2008-01-01

2008-12-31

Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med

Avvikelse

sin aktivitetsplan och uppmuntra personalen
att knoppa av

torn
NÄMNDMÅL:

Valmöjligheterna inom förskola, individ- och familjeomsorg, stöd
och service till funktionshindrade samt äldreomsorg ska öka
Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden arbetar i enlighet med verksamhetsplanen för att öka
konkurrensen och att stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet. Föräldrars
förutsättningar att göra aktiva val till förskolan underlättas genom införandet
av ett nytt webbasterat kösystem. Inom individ- och familjeomsorgen
genomförs stadsövergripande upphandlingar av hem för vård och boende,
öppenvård m.m. för barn, ungdomar, familjer, vuxna med missbruk samt
personer med psykiska funktionshinder. Vid val av insatser tas stor hänsyn
till den enskilde brukarens önskemål. Stadsdelsnämnden köper platser i
vård- och omsorgsboende för äldre från ett 50-tal olika utförare inom och
utom stadsdelsområdet. Inom kundvalet för hemtjänst och städtjänster finns
totalt 50 olika utförare att välja mellan och för ledsagning och avlösning
finns det 14 utförare.
Aktivitet
Information om valmöjligheter, t.ex. när
det gäller sysselsättning för personer med
fysisk funktionsnedsättning

Startdatum

Slutdatum

2007-12-04

2008-12-31

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnden ska arbeta aktivt med 2007-12-04

2008-12-31

Avvikelse

sin aktivitetsplan och uppmuntra personalen att knoppa av
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö
KF:s indikatorer

Periodens

Prognos

utfall

helår
0st

Antal barn som inte barn-

Årsmål KF:s års-

Period

mål
0st

0st

0 st Apr 2008

omsorgsgarantin uppfyllts
för under året

50%

Andel behöriga förskolelä-

öka Årsredovisning
2008

rare
Uppfylls helt
52%

55%

60%

minska Tertial 1 2008

33,96%

25%

25%

minska Tertial 1 2008

Andel barngrupper (1-3
år) med fler än 14 barn

Andel barngrupper (4-5
år) med fler än 18 barn

KF:s aktiviteter
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det

Startdatum

Slutdatum

2008-01-01

2010-12-31

2008-01-01

2010-12-31

2007-01-01

2010-12-31

lokala föreningslivet och andra aktörer för att
erbjuda en mångfald av verksamheter för
barn och unga
Stadsdelsnämnderna ska planera för att
staden upprätthåller barnomsorgsgarantin
Staden ska erbjuda förskolans personal
kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare

Avvikelse
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KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet 2008-01-01

2010-12-31

Avvikelse

av lokalerna för att härigenom garantera
parklekarnas fortlevnad
NÄMNDMÅL:

Förskolan ska vara rolig, trygg och stimulerande
Uppfylls helt

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete kring de pedagogiska frågorna. Förskolorna fortsätter att arbeta med den pedagogiska miljön både ute och inne.
Till hösten planeras en fortbildningssatsning för samtlig personal på temat
pedagogisk omsorg.
Indikator

Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period
75% Årsredovisning

Andelen föräldrar som

2008

upplever sina barn som
trygga, glada och stimulerade ska öka
Uppfylls helt
Aktivitet
Förskoleverksamhetens innehåll och

Startdatum

Slutdatum

2008-01-01

2008-12-31

2008-01-01

2008-12-31

Avvikelse

arbetssätt ska beskrivas i tydliga kvalitetsgarantier och arbetsplaner
Samarbeta med stadens myndigheter
som har möjlighet att påverka lokaltillgången på förskolelokaler
NÄMNDMÅL:

Förskolan ska ha god kommunikation med föräldrarna och vara
lyhörd för deras önskemål
Uppfylls helt

Förskolorna arbetar generellt på att förbättra informationen till föräldrarna.
De flesta har redan idag bra informationskanaler men majoriteten av förskoleenheterna måste förbättra sin hemsidesinformation.
Indikator
Andelen nöjda föräldrar
ska öka
Uppfylls helt

Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period
75% Årsredovisning
2008

s
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Aktivitet
Former för information och inflytande ska

Startdatum

Slutdatum

2008-01-01

2008-12-31

Avvikelse

vara väl kända
NÄMNDMÅL:

Kungsholmens barn- och ungdomsverksamheter ska bidra till
jämställdhet, respekt och likabehandling
Uppfylls helt

Detta är ett ständigt pågående arbete i Barn och ungdoms samtliga verksamheter. Förskolorna håller fortfarande på att utveckla sina likabehandlingsplaner genom diskussioner på förskolornas arbetsplatsträffar där man också
gjort riskanalys och kartläggning.
Aktivitet
Alla förskolor ska ha en likabehandlings-

Startdatum

Slutdatum

2008-01-01

2008-12-31

Avvikelse

plan som är väl känd och som årligen
revideras
NÄMNDMÅL:

Övergången till förskoleklass ska vara väl förberedd och föräldrar
ska erbjudas att delta
Uppfylls helt

Pedagogmöten mellan förskola-skola pågår. Besök i skola med överlämnandesamtal sker under maj månad.
NÄMNDMÅL:

Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande där språkutveckling är ett prioriterat område
Uppfylls helt

Språkutveckling är ett prioriterat område för samtliga enheter och man har
ett pågående samarbete med biblioteken.
NÄMNDMÅL:

Barn ska få uttrycka sina tankar och åsikter och därigenom kunna
påverka sin situation och förskolans verksamhet
Uppfylls helt

Till stora delar har åtagandet uppfyllts vad gäller barnens val, intressen och önskemål. Det ser dock lite olika ut mellan olika förskolor,
och inom förskolor, omkring barnens delaktighet. En del har låtit barnen vara med fullt ut och andra till en viss del. Diskussioner pågår
ständigt vid personalkonferenser och APT.
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Aktivitet
Förskolan ska ha former för barns möjlig-

Startdatum

Slutdatum

2008-01-01

2008-12-31

Avvikelse

het till inflytande och påverkan
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet,
värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen
KF:s indikatorer

Antal hemlösa

Periodens

Prognos

utfall

helår

Årsmål KF:s års-

Period

mål
3 231st

minska Årsredovisning
2008

Uppfylls inte
Antalet hemlösa minskar inte på Kungsholmen. I december 2006 var antalet hemlösa 41 st och december 2007 var antalet 50. Utvecklingen pekar inte på en nedgång.
Andel hemtjänst i egen

100%

100 % Årsredovisning
2008

regi som bedrivs enligt
gällande avtal
Uppfylls helt
Andel vård- och omsorgs-

100%

100 % Årsredovisning
2008

boende i egen regi som
bedrivs i enlighet med
gällande avtal
Uppfylls helt
Andel omsorgspersonal

80%

87 % Årsredovisning
2008

med grundutbildning (äldreomsorg)
Uppfylls helt
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna
inom staden (Stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

0

200 st Årsredovisning
2008

s
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KF:s indikatorer

Antal ej verkställda beslut

Periodens

Prognos

utfall

helår
2st

Årsmål KF:s års-

Period

mål
0st

0st

0 st Tertial 1 2008

enligt LSS eller SoL (Stödoch service till personer
med funktionsnedsättning)

100%

Andel upphandlad verk-

100 % Årsredovisning
2008

samhet som bedrivs i
enlighet med gällande
avtal (Stöd- och service till
personer med funktionsnedsättning)
Uppfylls helt
50%

Andel av utredningar inom

50 % Årsredovisning
2008

IoF, barn och unga där
metoden BBIC används
Uppfylls delvis

Enheten kommer att genomgått utbildning i BBIC i maj 2008. Innan dess kan utredningar inte skrivas
enligt BBIC enligt de krav som socialstyrelsen ställer.
100%

Andel av utredningar inom

50 % Årsredovisning
2008

IoF, socialpsykiatri där
metoden DUR används
Uppfylls helt
Andel individuella hand-

80,47%

100%

100%

100 % Tertial 1 2008

52,1%

53%

48%

öka Tertial 1 2008

70,37%

72%

52%

öka Tertial 1 2008

lingsplaner inom IoF,
socialpsykiatri

Andel barn och unga i
öppenvård (IoF)

Andel vuxna i öppenvård
(IoF)

s
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KF:s indikatorer

Totalkonsumtion av alko-

Periodens

Prognos

utfall

helår

Årsmål KF:s års-

Period

mål
3,5lit

-10 % Årsredovisning
2008

hol avseende ungdomar i
år 9 och år 2 gymnasiet
Uppfylls helt
Andel ej verkställda beslut

0%

minska Årsredovisning
2008

enligt LSS eller SoL (Äldreomsorg)
Uppfylls helt
Antal genomförda före-

300st

öka Årsredovisning
2008

byggande hembesök
Uppfylls helt
Antal genomförda grund-

10st

öka Årsredovisning
2008

utbildningar
Uppfylls helt
Anhörigas upplevelse av

70%

bättre Årsredovisning
2008

hur anhörigstödet fungerar
Uppfylls helt
Upplevelsen av maten och

70%

bättre Årsredovisning
2008

måltidssituationen
Uppfylls helt
Antal öppna dagverksam-

1st

öka Årsredovisning
2008

heter för äldre
Uppfylls helt
Antal verksamheter som

5st

öka Årsredovisning
2008

drivs i samarbete med
frivilligorganisationer
Uppfylls helt
Antal ej verkställda domar
(Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

0st

0 st Årsredovisning
2008
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KF:s indikatorer

Periodens

Prognos

utfall

helår

Årsmål KF:s års-

Period

mål
50%

Andel av utredningar där

50 % Årsredovisning
2008

strukturerad metod för
utredning av missbruk
används
Uppfylls helt
1st

Antal stadsdelsnämnder

14 st Årsredovisning
2008

som erbjuder dagkollo för
äldre
Uppfylls helt
0st

Antal ej verkställda domar

0 st Årsredovisning
2008

(Äldreomsorgen)
Uppfylls helt
0st

Antal ej verkställda domar

0 st Årsredovisning
2008

(Individ- och familjeomsorg)
Uppfylls helt
Antal ej verkställda beslut

0st

0st

0st

0 st Tertial 1 2008

enligt LSS eller SoL (Individ- och familjesorg)

Andelen nöjda om-

70%

79 % Årsredovisning
2008

sorgstagare (äldreomsorg)
Uppfylls helt
Andel familjehem med

100%

100 % Årsredovisning
2008

grundutbildning
Uppfylls delvis

Två nätverksplaceringar saknar grundutbildning men kommer att erbjudas detta om det finns behov
och önskemål.
Andel som någon gång
använt narkotika bland
ungdomar i år 9 och år 2 i
gymnasiet
Uppfylls helt

-15 %

-10% Årsredovisning
2008
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KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

2007-01-01

2010-12-31

Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen

2008-01-01

2010-12-31

Genomföra kompetensutvecklingsinsatser,

2008-01-01

2010-12-31

2008-01-01

2010-12-31

2008-01-01

2010-12-31

2008-01-01

2008-12-31

Införa fler evidensbaserade metoder

2007-01-01

2008-12-31

Utveckla samarbetsformer med landstinget

2007-01-01

2008-12-31

2008-01-01

2008-12-31

2007-01-01

2010-12-31

2008-01-01

2010-12-31

2008-01-01

2010-12-31

Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning 2008-01-01

2010-12-31

2008-01-01

2008-12-31

Dagkollo ska erbjudas äldre

2008-01-01

2010-12-31

Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre,

2008-01-01

2010-12-31

Utveckling och behovsanpassning av vårdoch omsorgsboenden ska fortgå

särskilt inom demensområdet
Informera om möjligheter att välja utförare
och boende
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och
intensifieras
Hyressättningen av bostäder för boende
enligt LSS ska revideras så att tillgången till
gemensamhetsutrymme beaktas

för personer med psykisk ohälsa och/eller
missbruk
Redovisa resultat av insatser för personer
med missbruk och psykisk ohälsa
Utveckla det förebyggande arbetet bland
barn och ungdomar
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för
att förbättra brandskyddet för identifierade
riskgrupper
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning

Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs
(Äldreomsorg)

"fixare", för alla som fyllt 75 år

Avvikelse

s
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KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska 2008-01-01

2010-12-31

Avvikelse

erbjudas äldre
Alla boende på vård- och omsorgsboende

2008-01-01

2010-12-31

2008-01-01

2010-12-31

2008-01-01

2010-12-31

2008-01-01

2010-12-31

2008-01-01

2010-12-31

har rätt till utevistelse
Andelen timanställda i personalgrupperna
ska minska
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade
annan insats, ett förebyggande hembesök i
samarbete med landstinget
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för
personer med psykiska funktionsnedsättningar
NÄMNDMÅL:

Insatserna för äldre ska utformas tillsammans med den enskilde
utifrån en helhetssyn på behov och förutsättningar med respekt
för integritet, självbestämmande och kulturell bakgrund.
Uppfylls helt

I dagsläget kan vissa problem skönjas vad gäller att få in genomförandeplaner från utförarna. Förvaltningen bevakar frågan och återkommer i tertialrapport 2 med eventuella åtgärder för att uppfylla målet.
Inom verksamhetsområdet äldre har ett utvecklingsarbete inletts som går ut
på att utifrån effekter för den enskilde samordna och utveckla arbetssätt
inom hela organisationen - från utredning till kvalitetsuppföljning.
Indikator
Andel upprättade och
inlämnade genomförandeplaner (äldreomsorg)

Periodens utfall Prognos helår Årsmål
37,44%

Period

80% Tertial 1
2008
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Indikator
Andel upprättade och

Periodens utfall Prognos helår Årsmål
44,53%

Period

100% Tertial 1
2008

inlämnade genomförandeplaner (vuxna med
funktionsnedsättning)

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska arbeta uppsökande och förebyggande.
Uppfylls helt

Arbetet med förebyggande hembesök hos personer 75 år och äldre har startat. Ett brev går ut till samtliga berörda med erbjudande om att få kontakt
med förvaltningens tjänsteman. Alla medborgare över 85 år kommer att
kontaktas via telefon eller hembesök.
Indikator
Antal genomförda vakt-

Periodens utfall Prognos helår Årsmål
243

600

98

400

öppna verksamhet

400 Tertial 1
2008

ter

Antal besök på Baltzars

600 Tertial 1
2008

mästaruppdrag

Antal deltagare i dagutflyk-

Period

1 112

6 400

6 400 Tertial 1
2008

NÄMNDMÅL:

En hög kvalitet i äldreomsorgen ska bevaras och fortsätta att utvecklas.
Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningens kvalitetsuppföljare och medicinskt ansvarig sjuksköterska följer varje år upp alla verksamheter för äldre. Uppföljningen syftar till ett ständigt förbättringsarbete och i förekommande fall upprättas åtgärdsplaner som sedan följs upp i en fortlöpande process. Avtalsuppföljningen omfattar alla vård- och omsorgsboenden, kundval hemtjänst,
gruppbostäder och daglig verksamhet som utförs av entreprenörer och i
egen regi enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Uppföljningarna redovisas i tertialrapporter och i verksamhetsberättelsen. Kungs-
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holmens stadsdelsnämnd har också uppföljningsansvar för ett antal verksamheter i ramavtal med Stockholms stad samt tillsynsansvar inför länsstyrelsen för enskilda verksamheter.
Biståndshandläggarna genomför uppföljning på individuell nivå och genom
årligen återkommande enkäter till hemtjänstens brukare och dess företrädare. Verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och
kvalitetsuppföljarna har regelbundna möten med entreprenörerna. Där diskuteras innehållet i verksamheten, gemensamma frågor tas upp och det sker
ett erfarenhetsutbyte.
Indikator
Andel genomförda upp-

Periodens utfall Prognos helår Årsmål
15%

100%

Period

100% Tertial 1

följningar enligt avtal,

2008

ramavtal samt tillsysn
enligt 13 kap 5§ SoL (äldreomsorg).

NÄMNDMÅL:

Medborgarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald.
Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens totala äldreomsorg drivs till allra största delen av privata
entreprenörer enligt avtal med stadsdelsnämnden alternativt staden eller
köps av andra privata utförare, andra stadsdelsnämnder eller kommuner.
NÄMNDMÅL:

Hälso- och sjukvården ska bedrivas utifrån ett hälsofrämjande (salutogent) och rehabiliterande synsätt.
Uppfylls helt

I särskilda boendeformer ska fokus ligga på faktorer som riktar sig på det
friska och befrämja hälsa. Personalen ska se till friskfaktorer trots närvaro
av sjukdom och handikapp. Förutom att identifiera och åtgärda sjukvårdsbehovet ska vikten läggas på att stimulera och stärka den boendes friska faktorer för att därigenom hjälpa till att höja livskvaliteten och underlätta för
den boende att leva med sin sjukdom eller sjukdomar samt ge möjlighet till
en värdig död.
Riskbedömningarna görs vid inflyttning rörande fall, nutrion, trycksår och
inkontinens för att se vilka möjligheter den enskilde har att bibehålla vissa
funktioner. Målet är att så många som möjligt ska klara så mycket som möj-
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ligt i sin egen vardag trots att de flyttar in på ett särskilt boende. Verksamheterna har påbörjat arbetet med att genomföra riskbedömningar och innan
årets slut bör uppsatta mål ha nåtts.
Indikator
Andel personer som har

Periodens utfall Prognos helår Årsmål
48,6%

70

70 Tertial 1
2008

färre än åtta läkemedel

Andel nyinflyttade där

Period

87,5%

100%

100% Tertial 1
2008

riskbedömning genomförts
i enlighet med Dowtons
fallindex

Andel nyinflyttade där

61,7%

100%

100% Tertial 1
2008

riskbedömning genomförts
i enlighet med MNA (Mini
Nutritional Assesment)

Andel nyinflyttade där

77,55%

100%

100% Tertial 1
2008

riskbedömning genomförts
i enlighet med Modifierad
Nortonskala

Andel nyinflyttade där
utredning genomförts

36,36%

90%

90% Tertial 1
2008

enligt gällande vårdprogram (urininkontinens)

NÄMNDMÅL:

Insatserna för vuxna med funktionsnedsättning ska utformas tillsammans med den enskilde med respekt för integritet och kulturell bakgrund för att öka den enskildes delaktighet och självbestämmande.
Uppfylls helt

s
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I dagsläget kan vissa problem skönjas vad gäller att få in genomförandeplaner från utförarna. Förvaltningen bevakar frågan och återkommer i tertialrapport 2 med eventuella åtgärder för att uppfylla målet.
Indikator
Andel intervjuer med nya

Periodens utfall Prognos helår Årsmål
100%

100%

Period

90% Tertial 1
2008

brukare/brukares företrädare inom daglig verksamhet

Andel genomförda veckoplaneringar tillsammans

80,25%

90%

100% Tertial 1
2008

med brukarna inom
gruppbostad

NÄMNDMÅL:

En hög kvalitet i omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska bevaras och fortsätta att utvecklas.
Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningens kvalitetsuppföljare och medicinsk ansvarig sjuksköterska följer varje år upp alla verksamheter för vuxna med funktionsnedsättning. Uppföljningen syftar till ett ständigt förbättringsarbete och i förekommande fall upprättas åtgärdsplaner som sedan följs upp i en fortlöpande process. Avtalsuppföljningen omfattar alla vård- och omsorgsboenden, kundval hemtjänst, gruppbostäder och daglig verksamhet som utförs av entreprenörer och i egen regi enligt SoL, LSS och HSL. Uppföljningarna redovisas i tertialrapporter och i verksamhetsberättelsen. Kungsholmens stadsdelsnämnd har också uppföljningsansvar för ett antal verksamheter i ramavtal med Stockholms stad samt tillsynsansvar inför länsstyrelsen för enskilda verksamheter.
Biståndshandläggarna genomför uppföljning på individuell nivå och
genom årligen återkommande enkäter till hemtjänstens brukare och
dess företrädare. Verksamhetschef, MAS och kvalitetsuppföljarna har
regelbundna möten med entreprenörerna. Där diskuteras innehållet i
verksamheten, gemensamma frågor tas upp och det sker ett erfarenhetsutbyte.
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Indikator

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Andel genomförda upp-

0

100%

Period

100% Tertial 1
2008

följningar enligt avtal,
ramavtal samt tillsyn enligt
13 kap 5§ SoL (vuxna
med funktionshinder)

NÄMNDMÅL:

Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska
få god och fortlöpande information om verksamheten och dess
mål samt om det egna barnets utveckling
Uppfylls helt

Föräldrar hålls kontinuerligt informerade genom utvecklingssamtal och andra
tillfällen som öppna hus och föräldramöten.
NÄMNDMÅL:

Kungsholmen ska ge barn och unga goda hälsofrämjande uppväxtvillkor
Uppfylls helt

Fält och fritids personal kommer att genomgå fortbildning på temat att upptäcka normbrytande riskbeteenden.
I parklekarna ger man både barn och unga stora möjligheter till rörelse och
utomhusvistelse.
NÄMNDMÅL:

Konsumtionen av alkohol och andra droger bland ungdomar ska
minska
Uppfylls helt

Enheten för Fält och fritid arbetar tillsammans med skolorna på Kungsholmen genom ett antal olika aktiviteter som t.ex. antilangningskampanj, föräldramöten och i ANT-undervisningen.
Aktivitet
Utveckla det förebyggande arbetet bland
barn och unga

Startdatum

Slutdatum

2007-12-04

2008-12-31

Avvikelse

s
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NÄMNDMÅL:

Hemlöshet ska förhindras
Uppfylls helt

När förvaltningen får kännedom om att en hyresgäst/bostadsrättshavare riskerar att förlora sin bostad (ofta genom underrättelse) kontaktas vederbörande och erbjuds stöd och rådgivning. Vid behov erbjuds stöd från boendestödjare. En uppsökare från socialpsykiatriska enheten och en bosamordnare
från vuxenenheten arbetar tillsammans med att försöka förhindra vräkningar. Samarbete sker med enheten för försörjningsstöd, hyresvärdar/bostadsrättsföreningar och kronofogdemyndigheten.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

2007-12-04

2008-12-31

Redovisa resultat av insatser för personer 2007-12-04

2008-12-31

Utveckla samarbetsformer med lands-

Avvikelse

tinget avseende personer med psykisk
ohälsa och/eller missbruk

med missbruk och psykisk ohälsa
Stadsdelsnämnderna ska samverka om

2007-12-04

2008-12-31

planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättning
NÄMNDMÅL:

Fler personer med psykisk funktionsnedsättning ska ha sysselsättning
Uppfylls helt
Aktivitet
Inventering av brukarnas sysselsättning

Startdatum

Slutdatum

2007-12-04

2008-12-31

Avvikelse

och öka motivationen för de som ej har
sysselsättning
NÄMNDMÅL:

Kvaliteten i verksamheten ska öka genom användande av strukturerade utrednings- och uppföljningsmodeller samt strukturerade metoder
Uppfylls helt

Användandet av DUR (Dokumentation, Uppföljning, Resultat) inom socialpsykiatrin har ökat, liksom ASI (Addiction Severity Index) inom missbruks-
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området. Inom familjeenheten blir alla utbildade i BBIC (Barns behov i
centrum) efter maj månad och kan börja använda BBIC. Inom familjeenheten har en utveckling dessutom skett av det systematiska uppföljningsarbetet
genom så kallad resultatbaserad styrning. I praktiken har detta inneburit att
målgrupperna tydliggjorts och att förändringsteorier arbetats fram för olika
målgrupper. Indikatorer har tagits fram som nu följs upp. Modellen integreras gradvis i det vardagliga arbetet. Hittills har kunnat noterats tydligare behandlingsuppdrag och tydligare struktur kring uppföljning av insatser och
effekterna av dessa.
Aktivitet
Införa fler evidensbaserade metoder

Startdatum

Slutdatum

2007-12-04

2008-12-31

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Antalet institutionsplaceringar ska minska
Uppfylls helt
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

2007-12-04

2008-12-31

Utveckla förebyggande och tidiga insatser 2007-12-04

2008-12-31

Utveckla samverkan med andra lokala

Avvikelse

aktörer

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare
Uppfylls helt

I verksamhetsplanen för 2008 satte nämnden som mål att sänka sjukfrånvaron
till 9,5 procent. Stadsdelsnämnden ökar ambitionsnivån ytterligare och fastställer att sjukfrånvaron under 2008 ska sänkas till 8 procent. Under 2008 görs
en kraftsamling för att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron. I denna
satsning, projekt ”Friska Kungsholmen”, kombineras ett förebyggande friskvårdsarbete med ett arbete som fokuserar på redan sjukskrivna medarbetare.
Under 2008 genomförs en kvalificerad utvecklingssatsning på stadsdelsförvaltningens chefer.
Inom äldreomsorgen beräknas övertaligheten öka med 6-8 personer (vårdbiträden, undersköterskor samt chefer) när entreprenör övertar driften av ett
servicehus. Sedan tidigare finns 4 övertaliga inom äldreomsorgen. 2-3 medarbetare inom personlig assistans kan också komma att bli övertaliga. Den totala övertaligheten kan öka ytterligare något om enstaka medarbetare inom administrationen som nu vikarierar på andra arbeten i staden återkommer. Det pågår
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ett kontinuerligt arbete för goda lösningar för såväl medarbetare som organisation.
KF:s indikatorer

Periodens

Prognos

utfall

helår

Årsmål KF:s års-

Period

mål
8%

Sjukfrånvaro

minska Halvår 1
2008

Uppfylls helt
NÄMNDMÅL:

Kungsholmens stadsdelsnämnd ska vara en attraktiv arbetsgivare
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utveckla rutiner för strategisk kompetens- 2007-11-20

2008-12-31

Avvikelse

försörjning
KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans
KF:s indikatorer

Periodens

Prognos

utfall

helår

Årsmål KF:s års-

100%

Nämndens budgetfölj-

Period

mål
100 % Tertial 1
(inga avvi- 2008

samhet efter tekniska

kande

justeringar (%)

årsmål på
nämndnivå)
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska
justeringar (%)

99,1%

100%

100 % Tertial 1
(inga avvi- 2008
kande
årsmål på
nämndnivå)

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Nämnden prognostiserar budget i balans för året. Även 2007 redovisade
nämnden budget i balans.
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KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna
KF:s indikatorer

Periodens

Prognos

utfall

helår

Årsmål KF:s årsmål
3,9%

Administrationens andel

Period

minska Årsredovisning
2008

av de totala kostnaderna
Uppfylls helt
10%

Hyreskostnadernas andel

minska Årsredovisning
2008

av de totala kostnaderna
för stadens verksamhet i
egen regi
Uppfylls helt
Startdatum

Slutdatum

2008-01-01

2010-12-31

Avvikelse

KF:s aktiviteter
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt
lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna
NÄMNDMÅL:

Alla ska vara delaktiga i den ekonomiska planeringen och uppföljningen
Uppfylls helt

Information om det ekonomiska läget tas kontinuerligt upp på enheternas
arbetsplatsträffar.
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Ekonomisk uppföljning

Beräknad
budget
efter
prestjust
mm netto

Prognos
2008
netto

Avvik
före
fonddisposition

Avvik
efter
fonddisposition

Politisk verksamhet och adm

32,3

32,3

0,0

0,0

Individ och familjeomsorg

64,2

63,7

0,5

0,5

1,3

1,3

0,0

0,0

10,8

10,8

0,0

0,0

2,2

2,6

-0,4

-0,4

Förskoleverksamhet

194,1

192,5

1,6

1,8

Äldreomsorg

457,7

448,6

9,1

9,7

Omsorg om funktionshindrade

116,7

118,8

-2,1

-1,4

8,7

8,8

-0,1

-0,2

22,9

23,2

-0,3

-0,3

1,2

1,5

-0,3

-0,3

912,1

903,3

8,0

9,4

4,9

4,9

0,0

0,0

Verksamhet
Belopp i mnkr

Flyktingmottagande
Stadsmiljö
Avskrivningar och internräntor

Fritid och kultur
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa
Investeringsplan

Nämnden redovisar en årsprognos om plus 8,0 mnkr före och plus 9,4 mnkr efter
resultatdispositioner. Detta innebär avvikelser om 0,9 respektive 1,0 procent av
nämndens budget.
I prognosen har hänsyn tagits till stadsledningskontorets anvisningar som innebär
att förväntade budgetjusteringar på grund av prestationsförändringar och stimulansbidrag skall beaktas.
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Prognosen bygger på en framräkning av bokförda värden t o m april 2008 samt
tillägg eller avdrag för kända förändringar under maj-december. Bland dessa ingår
löne- och prishöjningar, verksamhetsförändringar m.m.
Det största överskottet, 9,1 mnkr före resultatdispositioner, återfinns inom äldreomsorgen. Det prognostiserade resultatet överensstämmer med förutsättningarna i
stadsdelsnämndens verksamhetsplan. Budgeten för 2008 ska möta en kraftig kostnadsökning under såväl innevarande år som under 2009 och 2010.
Inom förskoleverksamhet och individ- och familjeomsorg prognostiseras också
överskott, om än i mindre utsträckning (1,9 respektive 0,5 mnkr).
För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder visar prognosen på ett budgetöverskridande om sammanlagt 0,6 mnkr.
Inom verksamhetsområdet omsorg om funktionshindrade redovisas ett budgetöverskridande om 2,1 mnkr. Osäkerheten i prognosen är dock stor. Resultatet är
avhängigt bedömningar om ”nivåtillhörighet” som inte bestäms av nämndens
biståndshandläggare.
Avslutningsvis redovisar nämnden ett underskott om 0,4 mnkr avseende avskrivningar och internräntor. För denna avvikelse begär nämnden en budgetjustering
med samma belopp.
Förskola
Prognosen bygger på att förskolan Eden på nordvästra Kungsholmen, som preliminärt öppnar i oktober, kommer att drivas i enskild regi. Om så inte sker ökar
nämndens nettokostnad för förskoleverksamhet med cirka 3,6 mnkr (utrustning
och drift).
För programområdet prognostiseras ett överskott före fond. Det är inte helt otroligt
att detta i bokslutet kommer att bli högre, eftersom ett antal planerade underhållsåtgärder troligen inte går att genomföra p.g.a. tekniska hinder och kapacitetsbrist
inom byggsektorn.
Resultatenheterna inom förskolan prognostiserar ett sammanlagt underskott på 0,3
mnkr. Beloppet täcks av fonderade medel. För flertalet enheter beror underskottet
på ett planerat uttag från fonden, för bl a inköp av möbler eller utbildningsinsatser.
Noteras bör att underskottet för flertalet enheter avviker från ett nollresultat med
cirka 0,1 mnkr.
Med tanke på att livsmedel utgör en stor kostnadspost för förskoleenheterna är
utvecklingen av livsmedelspriserna av betydelse för om enheternas årsresultat
kommer att överensstämma med prognosen eller ej.
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Enheten för språkstöd räknar med ett underskott på 0,5 mnkr p.g.a. ökad efterfrågan på modersmålsundervisning. Utöver en ökad kostnad för undervisning innebär
volymökningen ett större behov av administrativt stöd.
Flerfamiljssystemet räknar med ett underskott, då schablonen inte täcker den faktiska kostnaden. Underskottet är förväntat. I budget har medel från traditionell
förskoleverksamhet avsatts för att täcka detta.
Omsorg om barn med funktionsnedsättning
För programområdet prognostiseras ett resultat i nivå med budget. Resultatet är
dels avhängigt av att inga nya behov av insatser uppkommer, dels att Korttidshemmet och Habiliteringsenheten kan sälja erforderligt antal platser under hösten.
Resultatenheten Korttidshemmet/förskolan Lejonkotten prognostiserar ett sammanlagt underskott på 0,3 mnkr (varav 0,2 är konterat mot förskola). Orsaken till
detta är, dels att årets löneökningar ger en större effekt på en liten enhet, dels att
efterfrågan på korttidshemsplatser är svag. (Korttidshemmet är helt intäktsfinansierat).
Fritid
För programområdet, som även omfattar sommarkoloniverksamhet och den fritidsklubb som Rålambshovsparkens parklek driver på entreprenad, prognostiseras
ett utfall i nivå med budget.
I nämndens budgetunderlag för de kommande åren har det eftersatta underhållet
och den ökade efterfrågan på utrymme i parklekshusen beskrivits. Mot bakgrund
av att nämndens ekonomiska situation kan betraktas som stark under 2008 föreslår
stadsdelsförvaltningen att en snar utredning genomförs i syfte att värdera möjligheterna till renovering och utbyggnad av parklekshusen. Parkleken är en mycket
uppskattad verksamhet hos Kungsholmens barn och föräldrar samtidigt som kostnaden per besökare är mycket låg.
Individ och familj
Vuxenenheten (missbruk och socialpsykiatri beställare) prognostiserar totalt ett
överskott om 0,6 mnkr. För socialpsykiatri beställare prognostiseras ett överskott
om 0,8 mnkr medan missbruk prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr. En stor
del av budgeten går till boendekostnader då hemlösheten ökar. I december 2006
var 41 personer hemlösa och i december 2007 var antalet 50. Boendekostnaderna
uppgick 2007 till 3,2 mnkr och prognosen för året är 3,6 mnkr. Genom stadens
"tak över huvudet-garanti" ska alla hemlösa erbjudas boende. Stor restriktivitet
gäller för vård på behandlingshem. Så långt möjligt erbjuds insatser i öppenvård i
egen regi. Ett antal personer med egna bostäder har under olika perioden behov av
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att vistas i alkoholfri miljö, d.v.s. personer som är nära ett tvångsomhändertagande.
En ny lag inom psykiatrin, "öppen slutenvård", förväntas träda i kraft 1 september
2008. Ännu är det oklart vad det kommer att innebära kostnadsmässigt för socialpsykiatrin. Det kan bli ökade kostnader gällande placering av personer som under
långa tider varit föremål för sluten tvångsvård inom den psykiatriska vården och
som stadsdelsnämnden i och med den nya lagen får ansvar för.
Socialpsykiatrins utförare prognostiserar ett mindre överskott om 0,1 mnkr. Familjeenhetens budget är balans. Det finns emellertid alltid en svårighet att prognostisera vårdkostnader.
När det gäller utvecklingen av kostnader för försörjningsstöd är prognosen något
osäker. Antalet hushåll och kostnaden fortsätter att minska, men inte i så snabb
takt. Vissa ärendeslag har ökat, såsom hyres- och elskulder. Även boendekostnader
i form av "tak över huvudet-garantin" har ökat. Under första tertialen har också
effekter av att Jobbtorgen inte har kommit igång fullt ut kunnat märkas. Handläggningen av försörjningsstöd sker vid Östermalms stadsdelsförvaltning enligt
det samarbete som genomfördes den 1 september 2007 mellan stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. En utökning av handläggningskostnaden har skett i syfte att ytterligare minska kostnaden och bidragstiden. En
extra handläggare arbetar med att få långvariga bidragstagare att rehabiliteras och
bli självförsörjande. Under en period arbetar också en extra handläggare med att
kartlägga och utarbeta system för att undvika felaktiga utbetalningar.
På grund av att resursfördelningsmodellen för ekonomiskt bistånd baserats på siffror från år 2005 har inte den ovanligt stora mängd flyktingar som inkom till staden
år 2006 fångats upp. Deras 18 månaders introduktion har nu passerat vilket innebär att de antingen fått arbete eller är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. I samband med tertialrapport 1 kommer därför stadsledningskontoret att
föreslå att ytterligare 42,6 mnkr kommer att fördelas till stadsdelsnämnderna varvid Kungsholmen beräknas få 0,3 mnkr.
Totalt prognostiseras ett underskott om 0,3 mnkr avseende försörjningsstöd. Detta
underskott bedöms dock inkl. den extra tilldelningen kunna bli ett nollresultat om
de insatta extrainsatserna får effekt och Jobbtorgen kan arbeta för fullt. Det antal
personer som i budget beräknats bli självförsörjande kommer att kunna hållas enligt bedömning från Östermalms stadsdelsförvaltning.
Underskottet inom arbetsmarknad på 0,3 mnkr beror i huvudsak på minskade intäkter vid arbetsverksamheten Fridas servering om 0,5 mnkr. Det i sin tur beror på
betydligt färre deltagare från Jobbtorgen än beräknat. Även Bolinders kafé och
konferens har intäktsbortfall p.g.a. minskat antal deltagare från Jobbtorgen, men
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har istället kunnat öka intäkterna från kafé- och konferensdelen så att ett överskott
om 0,2 mnkr beräknas.
Äldreomsorg
Prognosen för äldreomsorgen 2008 visar på ett överskott om 9,7 mnkr jämfört
med budget och efter fonddisposition. Resultatet kan komma att förbättras ytterligare.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2008 att på försök tillsätta två medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR). Syftet är att utveckla rehabiliteringsarbetet och säkerställa en fortsatt hög kvalitet och säkerhet. Kungsholmen, Norrmalm och Östermalms stadsdelsnämnder har på försök en gemensam
MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) under 2008. MAR har sin anställning på Kungsholmen.
Omsorg om vuxna med funktionsnedsättning
Prognosen för verksamhetsområdet vuxna med funktionsnedsättning visar på ett
underskott om ca 2 mnkr. Detta kan i huvudsak hänföras till ett antal nya enskilda
ärenden enligt LSS och SoL.
Ett nytt system har införts för fördelning av medel till stadsdelarnas omsorg om
personer med funktionsnedsättning. Nivåbedömningarna görs av ett centralt kansli
i staden. Förvaltningen kan ännu inte se de fulla effekterna av det nya systemet,
men kan konstatera att det har blivit stora skillnader i de nya bedömningarna jämfört med tidigare bedömningar. Den budget som stadsdelsnämnden har att bygga
sin prognos på är preliminär.
Det kan även konstateras att de personer där stadsdelsförvaltningen köper plats på
LSS-boende samt på den nya privat drivna servicebostaden, Västermalms servicebostad, fått betydligt lägre nivåplaceringar än tidigare och ersättningen till stadsdelen blivit avsevärt lägre i förhållande till den enskildes stödbehov och pris. Det
nya bedömningsinstrumentet tar inte tillräcklig hänsyn till problematiken som personer med neuropsykiatriska diagnoser och tilläggsdiagnoser har. Behoven kan
inte tillgodoses inom stadens egna verksamheter utan platser måste köpas externt.
Stadsdelsnämndens bedömning i verksamhetsplanen var att nämnden skulle tappa
ca 2,3 mnkr för 7 personer 2008. Till detta skulle läggas befarade skillnader mellan kostnader och nivåbedömd ersättning för Västermalms servicebostad. I dagsläget prognostiseras ett tapp på 4,5 mnkr enbart för 6 personer boende på Västermalms servicebostad. Förvaltningen arbetar aktivt med att följa upp avtal och
priser och kommer att bevaka kostnadsutvecklingen noga och återkommer i tertialrapport 2 med en mer tillförlitlig prognos.
I det ärende som föregick kommunfullmäktiges beslut om nytt fördelningssystem
konstaterades att staden ska följa kostnadsutvecklingen för privata utförare i stads-
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delarna fram tills dess att kostnadsansvaret för dessa placeringar utretts. Förvaltningen vill betona vikten av att så görs och att konsekvenserna noga följs upp.
Resultatenheter
Resultatenheternas resultat redovisas i bilaga.
Investeringar
Stadsdelsnämnden har i budget för 2008 tilldelats 4,9 mnkr för investeringar i parker och grönområden.
Arbetet bedöms medföra fördyringar i projekten Rålambshovsparken och Fredhälls plaskdamm enligt nedan. I övrigt ligger projekten i fas med budget.
Budget 2008 mnkr

T1 2008

Rålambshovsparken

3,0

5,0

Pontonjärparken

0,2

0,2

Fredhälls plaskdamm

0,1

0,4

Parkplan

0,1

0,1

Rålambshovsparken, aktiviteter

1,0

1,0

Kungsholms strand

0,3

0,3

Småparker

0,2

0,2

Summa

4,9

7,2

Fredhälls plaskdamm
Projektet har medfört fördyringar som till viss del beror på högt kostnadsläge på
marknaden för byggentreprenader. Avvikelser jämfört med budget beror också på
ändringar och tillägg under entreprenadtiden. För att få bättre cirkulation av vattnet i dammen införskaffades kraftigare pumpar än de som var projekterade från
början. Detta medförde i sin tur att ny el-servis behövdes. Fördyringen föreslås
finansieras genom att 0,3 mnkr ansöks om utökad budget med KF-medel.
Rålambshovsparken
Fördyringen med 2,0 mnkr under 2008 beror på att upprustningen av den västra
delen av parken tidigarelagts. Anledningen är att stora delar av gräsytan förstördes
i december 2007 i samband med en upplåtelse i parken. Renoveringen av ytorna
och upprustningsarbetet kan nu genomföras samtidigt, vilket totalt sett är den mest
kostnadseffektiva lösningen för projektet. Fördyringen har anmälts och godkänts
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av exploateringskontoret och trafikkontoret, och finansieras av kommunfullmäktige.
Budgetjusteringar
Nämnden begär budgetjusteringar om 2,0 mkr för följande merkostnader:

Ökade kostnader för tomgångshyror ÄO

0,6

Ökade kostnader för avveckling/omstrukturering ÄO

0,4

Ökade kostnader för avveckling/omstrukturering OF

0,1

Ökade kostnader för avskrivningar

0,3

Ökade kostnader för internräntor

0,1

Medel för lokaländamål
Nämnden ansöker om stimulansbidrag om 0,8 mnkr för utbyggnad av förskola i
kvarteret Munklägret 13. Stadsdelsnämnden ansöker om bidrag för förskolelokaler
med hög hyra om sammanlagt 1,1 mnkr enligt specifikation i särskild blankett.

Bilagor
1. Blankettbilaga
2. Tertialrapportens del två innehållande:
 Förslag, klagomål och synpunkter
 Kvalitets- och avtalsuppföljning
 Uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden
 PM om dagsutflykter för äldre 2007
 Slutrapport från organisations- och utvecklingsprojekt inom dagliga verksamheter

