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Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:
1. Årsredovisning för 2009 godkännes och överlämnas till
kommunfullmäktige.
2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av 0,5 mnkr för parkinvesteringar.
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Stadsdelsnämnden redovisar ett resultat i balans för 2009. Trots väsentligt
försämrade ekonomiska förutsättningar under året, redovisas ett överskott på 1,7
mnkr. Efter avsättning till resultatenheternas fonder uppgår överskottet till 0,4
mnkr. Nämndens budgetutfall per verksamhet redovisas under
kommunfullmäktiges tredje inriktningsmål, Stadens verksamheter ska vara
kostnadseffektiva.
Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål för respektive verksamhetsområde
med undantag för verksamhetsmålet "Jobb istället för bidrag", som endast uppfylls
delvis.
Befolkningsstrukturen i stadsdelsområdet fortsätter att förändras på samma sätt
som föregående år. Antalet förskolebarn ökar och många små barn börjar i
förskolan. Det föds cirka 1000 barn varje år medan antalet personer över 80 år blir
färre. För nämndens del innebär det att verksamhetens omfattning och innehåll
löpande behöver anpassas i förhållande till förändrade förutsättningar.
Nämndens förskolor ökade antalet inskrivna barn med 150 och
barnomsorgsgarantin har uppfyllts under året. Vi har nått stadsdelsnämndens
årsmål när det gäller antal barn i barngrupperna. De brukarundersökningar som
genomförts visar att brukarna är nöjda med verksamheten.
Nämnden beslöt i januari att häva avtalet med den externa entreprenören avseende
Serafens vård- och omsorgsboende på grund av stora brister i omsorgens kvalité.
Den 15 mars återtogs boendet i egen regi och ett omfattande kvalitetsarbete har
därefter pågått. Även servicehuset Pilträdet återtogs i egen regi den 1 juni.
Sammantaget har detta medfört kostnadsökningar på cirka 21 mnkr under 2009.
Brukare och anhöriga inom äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning har i 2009 års brukarundersökningar angett att de i hög grad
är nöjda med den omsorg de fått. Även brukare vid Kungsholmens korttidshem för
barn och unga är nöjda.
Kungsholmens invånare är också i hög grad nöjda (82 procent) med sin stadsmiljö
och tycker den är fin att bo och leva i. Stadsdelsnämnden har tillsammans med
lokala handikapprådet och de lokala företagarföreningarna tagit initiativ i syfte att
förbättra tillgängligheten i närmiljön. Tillgängligheten har även förbättrats på
Kungsholms strand där gångvägar har grusats och i Rålambshovs parklek där olika
tillgänglighetsinsatser gjorts. Trygghetsskapande åtgärder har gjorts genom
röjning och gallring av vegetation i parker och längs stränder.
Under året har ett omfattande utvecklingsarbete, Resultatbaserad styrning, pågått
för att förbättra styrningen med syfte att utveckla metoder för att följa upp
verksamheten utifrån önskade effekter och resultat för brukarna.
Omfattande kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för våra medarbetare.
Dessa insatser har även inom vissa projekt riktat sig till våra privata utförares
medarbetare inom äldreomsorgen.
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Våra medarbetare trivs och ger ett gott betyg till arbetsmiljön. I 2009 års
medarbetarundersökning ökar medarbetarindex jämfört med 2008 från 61 till 63.
Sjukfrånvaron för 2009 blev 7,2 procent, motsvarande siffror för 2008 var 9,6
procent. Kungsholmen, som tidigare tillhört de stadsdelsförvaltningar med högst
sjukfrånvaro, är nu en av de stadsdelsförvaltningar som har lägst frånvaro.

Årsredovisning 2009

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1-022-2010
SID 4 (70)

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad
för boende, företagande och besök
Stadsplanering och regional utveckling
Nämnden har under året behandlat ett antal remisser om stadsplanering, särskilt
avseende Västra Kungsholmen. Fokus har varit goda förutsättningar för förskoleoch annan omsorgsverksamhet. Nämnden har också fortsatt sitt engagemang när
det gäller Essingeledens framtid och som enda stadsdelsnämnd remissyttrat sig
över förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS.
Medborgarförslag
Stadsdelsnämnden har sedan flera år erbjudit kungsholmsborna möjlighet att
lämna medborgarförslag. Under året har totalt tio medborgarförslag inkommit som
samtliga har anknytning till stadsmiljöfrågor. Ett förslag som förverkligades och
fick uppmärksamhet var utegymredskapet på Lilla Essingen. Medborgarförslaget
lämnades in i januari 2009 och gymredskapet invigdes i augusti.
Medborgardialog
Stadsdelsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med en
öppen frågestund då besökarna har möjlighet att ställa frågor direkt till nämndens
ledamöter. Varje sammanträde har fokus på ett särskilt tema med anknytning till
nämndens ansvarsområde.
I syfte att öka dialogen med kungsholmsborna har nämnden under hösten 2009
anordnat öppet hus i biblioteket på S:t Eriksgatan. Nämnden informerade då om
verksamheten och förde samtal med besökarna.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad
Uppfylls helt
Efter stadsdelsnämndens beslut att av kvalitetsskäl återta driften av Serafens vårdoch omsorgsboende i egen regi samt avbryta upphandlingen av Pilträdets
servicehus kunde målet om 52 % upphandlad verksamhet inte uppnås. Nämnden
justerade därför i tertialrapport 2 målet till det mål kommunfullmäktige ställt upp,
30 procent. Detta har med god marginal uppnåtts.
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall
42,6 %

Andel upphandlad
verksamhet i
konkurrens (alla
nämnder)

Årsmål
30 %

KF:s
årsmål
30 %

Period
2009

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag
Uppfylls delvis

Målet om Jobb istället för bidrag har delvis uppnåtts under året. Den rådande
lågkonjunkturen gör det svårare för bidragsberoende personer att komma ut i
arbete och egen försörjning. Även ändrade regler, framförallt inom
sjukförsäkringen, har i viss mån påverkat beroendet av försörjningsstöd.
Tendensen under året har varit en ökning av antalet bidragshushåll. Samarbetet
med Jobbtorg Stockholm har fungerat väl avseende personer som står relativt nära
arbetsmarknaden, men Jobbtorg Stockholms möjligheter att få ut personer i arbete,
studier etc har inte räckt till. De personer som står allra längst bort från
arbetsmarknaden har Jobbtorg Stockholm utökat möjligheterna att ta emot, men
svårigheterna att hitta lämpliga insatser i form av praktikplatser etc kvartstår. För
denna grupp finns försörjningsstödsenhetens projekt VEGARIRE som arbetar med
att hitta lämpliga praktikplatser. Personer som nyligen blivit arbetslösa, ungdomar
och föräldrar i barnfamiljer är prioriterade grupper.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

KF:s
Period
årsmål

Andel personer
beroende av
ekonomiskt bistånd i
förhållande till
befolkningen

0,5 %

1%

3,5 % Årsredovisning
2009

Andel personer i
procent som har ett
långvarigt beroende
av ekonomiskt
bistånd jämfört med
samtliga vuxna
bidragstagare

47,3 %

65 %

62 %

Årsredovisning
2009

Årsredovisning 2009
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

KF:s
Period
årsmål

Kommentar: Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat i större
omfattning än antalet vuxna bidragstagare. Det försämrade läget på
arbetsmarknaden är det som har försvårat för denna grupp att skaffa sig egen
försörjning trots insatser. Inriktningen är och har varit att hitta lämpliga åtgärder
för att dessa personer skall bli självförsörjande.
Antal praktikplatser
som kan
tillhandahållas för de
aspiranter som
Jobbtorg Stockholm
kan matcha (alla
nämnder)

9 st

30 st

1 400 st Årsredovisning
2009

Kommentar: Kunsgholmens stadsdelsförvaltning lämnade tidigt in nio
praktikplatser för 2009; fem inom förskolan och fyra inom hemtjänsten.
Jobbtorget lyckades ej att matcha någon ungdom till de angivna platserna.
Andel barn som
lever i familjer som
är beroende av
ekonomiskt bistånd

0,8 %

1%

6,0 % Årsredovisning
2009

Andel flyktingar som
är självförsörjande
efter introduktion
exkl. flyktingar som
flyttat till annan
kommun

54 %

50 %

50 %

Årsredovisning
2009

Årsredovisning 2009
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KF:s aktiviteter

Startdatum Slutdatum

Avvikelse

Gemensamt med Jobbtorg Stockholm 2009-01-01 2009-12-31
och försäkringskassan ta fram metoder
för bedömning av arbetsförmåga hos
individen
Kommentar:
Personer som har remitterats till jobbtorget har utretts där. Vid oklarheter har alla
berörda parter, Jobbtorg, Försäkringskassan och Försörjningsstödsenheten
samverkat. Ärenden som inte remitterats till jobbtorget, med anledning av att
personen inte i önskvärd utsträckning har stått till arbetsmarknadens förfogande,
har utretts genom utredningssystemet DUR inom projektet Vegarire.
Stadsdelsnämnderna ska minska
behovet av och förkorta tiden för
bidrag genom individuella lösningar
och tidiga insatser

2008-01-01 2010-12-31

Kommentar: Försörjningsstödsenheten har utvecklat verksamheten bl a genom
att några socialsekreterare har specialuppdrag med fokus på att hitta bra och
billiga boenden, i första hand till barnfamiljer. Detta har avlastat övriga
socialsekreterare och frigjort tid för motivationsarbete tillsammans med den
enskilde för att hitta individuella lösningar som kan ha inverkat på bidragstidens
längd. Vidare har enheten arbetat aktivt med att hitta praktikplatser till dem som
jobbtorget inte haft möjlighet att ta hand om.
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga 2008-01-01 2010-12-31
utbetalningar av ekonomiskt bistånd
Kommentar: Arbetet med FUT (felaktiga utbetalningar) har förbättrats under året
och nu finns väl fungerande rutiner för arbetet
NÄMNDMÅL:

Alla flyktingar som bedöms vara arbetsföra ska vara självförsörjande
efter introduktion
Uppfylls inte
Målet uppfylls inte. Den pågående lågkonjunkturen har påverkat möjligheten för
flyktingar att få ett arbete.
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NÄMNDMÅL:

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

Bidragstiden för försörjningsstöd ska minska
Uppfylls inte
Målet uppfylls inte. Den pågående lågkonjunkturen, Försäkringskassans
restriktivitet, Jobbtorgets otillräckliga kapacitet att få ut aspiranter i arbete och
praktik, samt att enskilda ärenden har tenderat att vara mer komplicerade, har gjort
att bidragstiden har blivit längre än förväntat. Bidragstiden är idag ca 5,9 månader
i snitt.
NÄMNDMÅL:

Fler personer ska bli självförsörjande
Uppfylls inte
Målet att fler personer ska bli självförsörjande har inte uppfyllts. Antalet personer
som utförsäkrats från A-kassan och Försäkringskassan har ökat.
Försörjningsstödsenheten har arbetat aktivt för att stödja personer som idag saknar
egen bostad och personer som riskerar att bli utan bostad, specifikt barnfamiljer,
genom att erbjuda lämpligare och billigare boenden än tex hotell. Vidare
har enheten satsat på att hitta praktikplatser/sysselsättning till de som står längst
bort från arbetsmarknaden. Antal hushåll som behöver försörjningsstöd har,
sannolikt i hög grad, ökat på grund av den rådande konjunkturen. VEGARIRIEprojektet inom försörjningsstödsenheten har bidragit till att få sjukskrivna och
personer med långvarigt bidragsberoende att bli självförsörjande. Möjligheten att
hitta lämpliga insatser som kan leda till egen försörjning har dock inte funnits i
tillräcklig utsträckning.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas
Uppfylls helt
Kungsholmens stadsdelsnämnd bidrar på många olika sätt till en hållbar livsmiljö.
Medarbetare i organisationen cyklar i stället för att använda bil. 120 tjänstecyklar
finns men enbart en bil; en transportbil för att så långt möjligt samordna de
varutransporter som behöver utföras.
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Elförbrukningen reduceras bl.a. genom medvetna val av produkter. Papper och
förpackningar sorteras ut vid alla verksamheter. Samtliga storkök har kylda
sopskåp för hantering av matavfall.
I samarbete mellan nämnden och nämndens handikappråd uppmärksammas olika
tillgänglighetsproblem i stadsdelsområdet.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel missar målet med 1 %.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

KF:s
Period
årsmål

Andel av stadens
storkök eller
storhushåll i stadens
verksamheter som
sorterar ut matavfall
för biologisk
behandling

100 %

100 %

20 % 2009

Andel av stadens
fordon som använder
dubbade däck (alla
nämnder)

100 %

100 %

50%

Andel av stadens
verksamheter som
sorterar ut
förpackningar och
papper (alla nämnder)

100 %

100 %

100 % 2009

Andel av
verksamheter som har
ett systematiskt arbete
för effektiva resor och
transporter (alla
nämnder)

100 %

100 %

100 % 2009

2009
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KF:s indikatorer
Andel förnyelsebart
drivmedel i stadens
egna och leasade
etanol- och
fordonsgasfordon
(alla nämnder)

Periodens
utfall

Årsmål

100 %

0%

KF:s
Period
årsmål
85 % Årsredovisning
2009

Kommentar: Stadsdelsnämnden har inte under 2009 vare sig ägt eller leasat ett
etanol- eller fordonsgasfordon
Andel inköpta
ekologiska livsmedel i
staden i kronor av
totala värdet av
inköpta livsmedel
(alla nämnder)

14 %

15 %

Andel miljöbilar i
stadens fordonspark
inkl. leasade fordon
exkl. utrycknings- och
specialfordon (alla
nämnder)

0%

0%

öka

Årsredovisning
2009

90 % Årsredovisning
2009

Kommentar: Stadsdelsnämnden har ett motorfordon, en transportbil som 2007
leasades till vaktmästeriet. Då var aktuell modell det bästa möjliga miljövalet. Så
snart leasingavtalet medger kommer nämnden att överväga framtida
fordonsbehov. Om ny transportbil ska leasas kommer miljöbästa alternativ att
väljas.
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KF:s indikatorer
Andel upphandlingar
av datorer och övrig
elektronikutrustning,
kontorsmöbler,
textilier, däck,
städkemikalier och
städtjänster där krav
ställts på att
prioriterade
miljöskadliga ämnen
inte ingår (alla
nämnder)
Elförbrukning (alla
nämnder)

Periodens
utfall

Årsmål

KF:s
Period
årsmål

100 %

100 %

100% 2009

3 515 000
kWh

3 900 000
kWh

minska 2009

NÄMNDMÅL:

Kungsholmens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö
Uppfylls helt
Nämndens aktiviteter
Stadsdelsnämndens förskolor ska
under året undersöka möjligheten till
certifiering med Grön Flagg

Startdatum Slutdatum

Avvikelse

2009-01-01 2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Stadsmiljön ska värnas och utvecklas på ett hållbart sätt.
Uppfylls helt
Där stadsdelsnämnden varit remissinstans har förvaltningen deltagit i samråd i
samband med planprocessen med inriktning att öka medborgarinflytandet och
samverkan med ansvariga förvaltningar i angelägna stadsmiljöfrågor. En
betydande del i stadsmiljöarbetet har bestått i att följa stadsbyggnadskontorets,
exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön.
En viktig del i arbetet har varit att i ett tidigt skede i planeringen bevaka att
behovet av förskolor, äldreboenden, specialbostäder, parker och
grönområden tillgodosetts. Arbetet med stadsutvecklingsområdet Västra
Kungsholmen har följts särskilt med bland annat planeringen av Kristinebergs
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slottspark, Hornsbergs strandpark, Stadshagsklippan samt kvarteren Lustgården 14
och Hornsberg 10.
Nämnden och förvaltningen har samverkat med berörda förvaltningar, medborgare
och företrädare för olika organisationer och grupper när det gäller utveckling av
parker, naturområden och övrig stadsmiljöverksamhet.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
2009-01-01 2009-12-31
Stadsdelsnämnden och nämndens
handikappråd samverkar för förbättrad
tillgänglighet
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kulturoch idrottsliv
Uppfylls helt
På direkt uppdrag av nämnden arrangerades nationaldagsfirandet för fjärde året i
Rålambshovsparken i samarbete med Kulturskolan, ideella organisationer inom
kultur och idrott, lokala näringsidkare samt frivilligorganisationer. Syftet var bland
annat att ge barn och unga en positiv upplevelse och samtidigt manifestera att
Rålambshovsparken är en öppen park där alla ska känna sig välkomna.
Nationaldagsfirandet lockade unga som gamla och blev den folkfest vi hoppats på.
KF:s indikatorer
Antal deltagande barn
och ungdomar i egen
skapande verksamhet

Periodens
utfall
1 870 st

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

tas fram 2009
av
nämnden

Kommentar: Eftersom SLK inte har tagit fram någon definition på indikatorn
finns ej heller något årsmål.
Värdet är framräknat utifrån att alla barn i förskolan samt ungdomar på
fritidsgården Kuggen och i parklekarna minst en gång per termin deltar i egen
skapande verksamhet.
I verkligheten är det något som sker varje dag i förskolan och vad ungdomarna
gör på sin fritid utanför vår verksamhet är svårt att mäta, ett effektivt verktyg
måste tas fram för att relevant värde ska kunna redovisas.
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KF:s aktiviteter

Startdatum Slutdatum

Barn och ungdomar ska ges
möjligheter att uppleva och själva
utöva olika former av kultur

2009-01-01 2010-12-31

Bidragsgivningen ska säkerställa
likabehandling

2009-01-01 2009-12-31

Tillgängligheten till det lokala
kulturutbudet ska öka

2009-01-01 2010-12-31

Driften av parklekarna kan erbjudas
utomstående entreprenörer.

2009-01-01 2010-12-31

Stadsdelsnämnderna ska bredda
utnyttjandet av lokalerna för att
härigenom garantera parklekarnas
fortlevnad

2008-01-01 2010-12-31

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet ska ges möjlighet att
uppleva och själva utöva olika former av kultur
Uppfylls helt
Barnen inom förskolan har utifrån sina respektive åldersgrupper tagit del av olika
teaterföreställningar som bl.a. arrangerats av Kulturskolan och Fria Teatern.
Under våren har femåringar från både kommunalt och enskilt drivna verksamheter
samt sexåringar från förskoleklasserna arbetat med en gemensam körföreställning.
Arbetet leddes av yrkesverksamma musiker boende på Kungsholmen och
resulterade i en föreställning i amfiteatern i Rålambshovsparken i juni.
För ungdomarna har det funnits goda möjligheter att musicera i en fullt utrustad
replokal. Workshops har genomförts där band har fått hjälp med att komma igång
och redan verksamma band har fått hjälp till utveckling.
Parklekarna har arbetat mycket med traditionellt hantverk, sång och musik. Bland
annat en karaoketävling där vinnarna fick uppträda under nationaldagsfirandet.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Alla verksamheter ska tydliggöra hur
barn och ungdomar utövar och får
tillgång till olika former av kultur

2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning 2009

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1-022-2010
SID 14 (70)

Nämndens aktiviteter

Startdatum Slutdatum

Avvikelse

2009-01-01 2010-12-31
Böcker, sånger och rim och ramsor
ska vara ett levande inslag i förskolans
vardag. Böcker väljs medvetet och
med omsorg i samarbete med
biblioteket
NÄMNDMÅL:

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

Startdatum Slutdatum

Stadsdelsnämnden kommer att
intensifiera samarbetet med
fastighetskontoret och trafikkontoret
för att göra parklekar mer tillgängliga

2009-01-01 2009-12-31

Vid renovering och nyetablering av
förskolegårdar kommer tillgänglighet
vara prioriterad

2009-01-01 2009-12-31

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Parker ska användas för lek, spel och vila.
Uppfylls helt
Utveckling av parker och grönområden har skett genom att förbättra lekplatser
och ytor för spontanidrott, skapa mer blomsterprakt och fler mötesplatser och
sittplatser i parkerna. Planeringen har skett i samråd med medborgarna genom
enkäter och parksamråd.
Planeringen av och förberedande anläggningsarbeten för utökning av
Rålambshovsparkens aktivitetsytor har påbörjats under året. Primusparken har fått
gymredskap samt en skateramp som flyttas hit från Rålambshovsparken.
Färdigställandet och öppnandet av Kristinebergs strandpark har inneburit ett
tillskott av parkytor och ytor för spontanidrott. Fredhällsbadet har efter omfattande
upprustning nyinvigts som offentligt bad.
NÄMNDMÅL:

Ungdomar ska kunna påverka upplevelsen av trygghet i sitt närområde
Uppfylls helt
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I stockholmsenkäten, som genomfördes 2008, finns många områden som handlar
om ungdomars trygghet och välmående. Under året har Fält och Fritid genomfört
ett aktivt förebyggande arbete i ungdomarnas vardag.
Kungsholmens nattvandrare, en ideell organisation, har utgjort en viktig del i det
förebyggande arbetet. De är regelbundet ute helgkvällar och nätter. Under året har
stadsdelsförvaltningen stått för två föreläsningar riktade till nattvandrarna.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Genomföra trygghetsvandringar i
samarbete med ungdomsrådet.
Fortsätta med projekt Tryggholmen

2009-01-01 2009-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
Uppfylls helt
Äldreomsorg
Värn för äldre och funktionshindrade
Kungsholmens stadsdelsförvaltning fick år 2003 nämndens uppdrag att organisera
och utveckla en verksamhet, Värn för äldre och funktionshindrade, riktad till äldre
personer samt numera även till yngre personer med funktionsnedsättning som
blivit utsatta för hot eller våld. Sedan år 2004 finns på förvaltningen en
arbetsgrupp bestående av tre biståndshandläggare, anhörigkonsulent och
verksamhetsplanerare. Även socialsekretare från Individ och familj är knutna till
arbetsgruppen. Gruppen är rådgivande i individärenden, håller sig uppdaterade i
aktuell forskning samt har även tagit kontakt med andra kommuner för
erfarenhets- och kunskapsutbyte.
Under våren 2009 anordnades en halvdagsutbildning för personal inom området
Äldre och funktionshindrade samt under november 2009 höll en utbildare från
Kvinnofridsakademien en endagars utbildning vid två tillfällen med tema Mäns
våld mot äldre kvinnor.
Under året har en checklista arbetats fram. Denna ska fungera som vägledning
för personal om hot eller våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning.
Medlemmar från arbetsgruppen har även deltagit i samverkansgrupper inom
äldreförvaltningen samt Preventionscentrum Stockholm.
Brandskyddsarbete
Under året har tre bränder inträffat vid stadsdelsnämndens särskilda boenden.
Brandmyndigheten konstaterade efter bränderna att det byggtekniska
brandskyddet i samspel med personalens kompetens och handlande fungerat
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mycket bra och vid en av bränderna högst sannolikt räddat ett liv. Vid
förvaltningens verksamhetsbesök påtalas att årlig brandskyddsgenomgång ska
genomföras.
KF:s aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete 2009-01-01 2010-12-31
med brand- och räddningsnämnden
kontinuerligt genomföra
informationsinsatser och
förebyggande åtgärder för att förbättra
brandskyddet för identifierade
riskgrupper.
NÄMNDMÅL:

Den som blir utsatt för våld i nära relation (kvinnofridsbrott) ska
uppleva att han/hon får en samordnad och professionell handläggning
Uppfylls helt
Oavsett vilken enhet som är huvudansvarig samordnas insatserna för att den
enskilde ska uppleva att han/hon får ett professionellt bemötande och det stöd som
han/hon behöver. En enkät som kan används vid uppföljning av varje ärende har
tagits fram. Samarbetet med Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltning
fortsätter att utvecklas och en gemensam lokal handlingsplan för kvinnofrid har
utarbetats.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Arbeta efter den lokal
handlingsplanen för kvinnofrid

2009-01-01 2009-12-31

Individuell uppföljning genom
formulär

2009-01-01 2009-12-31

Ökad samverkan mellan
stadsdelsnämndens olika
verksamheter

2009-01-01 2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare
och besökare.
Uppfylls helt
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Den lokala parkplanen är vägledande vid förnyelse, upprustning och skötsel av
stadsdelens parker och övriga grönytor. Planer för investeringar och
underhållsåtgärder i parker har tagits fram. Fördelning av medel för
parkinvesteringar framgår under avsnitt "Investeringar". Upprustningen av
Pontonjärparken har inletts med röjnings- och föryngringsarbeten. I
Rålambshovsparken har upprustning av strand, avsmalning av Smedsuddsvägen,
entré från Norr Mälarstrand, ny lastzon vid Rålambsleden samt upprustning av
parkleken färdigställts. Nya pilträd har planterats längs Kungsholms strand. Ett
program för upprustning av Lilla Essingens småparker har tagits fram och ett
parksamråd med parkvandring har genomförts.
Renhållningen i parkerna har förbättrats på flera sätt. Större och fler sopkärl har
ställts ut och extra städinsatser har genomförts i samband med skolavslutningar
och nationaldagsfirande. Skötselplaner utvecklas successivt för stadsdelsområdets
parker.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
Resultatbaserad styrning
Inom flera verksamheter har ett utvecklingsarbete, Resultatbaserad styrning, för att
förbättra vår verksamhetsstyrning pågått. Syftet är att utveckla metoderna för att
styra och följa upp verksamheten utifrån önskade resultat och effekter för
brukarna. Fokus har flyttats från aktiviteter (vad vi gör) till resultat och effekter
(vilken förändring vi skapar för målgruppen). Effekten ses som den mer
övergripande och långsiktiga förändringen för målgruppen. Resultaten är steg på
vägen, eller förutsättningar, som måste nås för att den önskade effekten ska
uppnås. Med indikatorer mäts sedan att resultat och effekter uppnåtts.
Användningen av tydliga indikatorer ska även bidra till att öka enhetligheten i
handläggningen, förbättra tydligheten vid uppföljningar och ge instrument för att
sammanföra resultatet av de generella uppföljningarna med biståndshandläggares
individuella uppföljningar. Ledningen ska sedan kunna aggregera informationen
på ett enkelt sätt för att få underlag till analys av vilka utmaningar verksamheten
står inför, vad som görs och om det fungerar. Utifrån analysen kan beslut fattas om
nya prioriteringar eller satsningar i verksamheten.
Äldreomsorg
I utvecklingsarbetet med resultatbaserad styrning har ett antal stadsdelsspecifika
indikatorer utarbetats för att mäta nämndens mål. En nollbasmätning baserad på
2008 genomfördes under 2009 för att fastställa mål och delmål för indikatorerna.
För vissa indikatorer finns inga resultat från nollbasmätningen då det ej gått att få
fram och således inte heller mål eller delmål. Resultat ska finnas fr o m 2009 men
kan inte redovisas i denna årsredovisning då de ej är klara än. Förvaltningen vill
här särskilt påtala vikten av att resultat från brukarundersökningar måste vara
färdiga långt tidigare än vad som nu sker. Resultaten bör redovisas i god tid innan
arbetet med verksamhetsplanerna startar för att hinna analyseras och användas i
planeringen på stadsdelsförvaltningarna.
Det finns en tydlig skillnad i nollbasmätningens resultat mellan hemtjänst i
ordinärt boende och särskilt boende. Resultaten är till övervägande del bättre för
hemtjänst i ordinärt boende än för särskilt boende. Samma tendens har
förvaltningens övriga kvalitetsuppföljning gett. Att det blir skillnad i resultaten
från hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende är inte konstigt. Att flytta till
ett vård- och omsorgsboende har ofta föregåtts av en traumatisk händelse såsom
en olyckshändelse eller en svår sjukdom och innebär för många en totalt förändrad
livssituation. Nollbasmätningen visade följande förbättringsområden;
Hemtjänst i ordinärt boende
Andel brukare som har aktuell genomförandeplan.
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Andel brukare som upplever att det oftast är samma personer som hjälper dem.
Andel anhöriga med anhörigstöd som upplever att de får det stöd de behöver i
tillvaron.
Andel av utförarna som har en uppdaterad fortbildningsplan.
Särskilt boende
Andel brukare som upplever att de har haft möjlighet att påverka hur
hjälpen/insatserna utförs.
Andel brukare som tycker att det är trivsamt när de äter, kan påverka maten och
uppskattar maten och tycker att den är god.
Andel brukare där bedömning/riskbedömning är utförd för ADL-status,
inkontinens, trycksår och nutrition/malnutrition.
Andel brukare som upplever att de har en meningsfull tillvaro utifrån utevistelse,
aktiviteter och social samvaro.
Andel av utförarna som har en uppdaterad fortbildningsplan.
Vid uppföljningarna under 2010 kommer förvaltningen att fokusera på
förbättringar där det fortfarande finns brister.
Brukarundersökningar
Under 2009 har stadsdelsförvaltningen genomfört telefonintervjuer med 10 % av
samtliga hemtjänsttagare. Resultaten visar att en övervägande majoritet är mycket
nöjda med hemtjänsten. Hemtjänsten på Hantverkargatan (egen regi) har
genomfört en egen brukarundersökning (64,3 % svarsfrekvens) som visar att
mycket hög nöjdhet finns med kontaktmannaskap, hjälpens utförande och
personalens bemötande. I undersökningen framkommer att enheten behöver
förbättra informationen till brukarna.
Kvalitetsuppföljning
Kvalitetsuppföljare och medicinsk ansvarig sjuksköterska följer varje år upp alla
verksamheter för äldre och funktionshindrade. Avtalsuppföljningen omfattar alla
vård- och omsorgsboenden, kundval inom hemtjänst, gruppbostäder och daglig
verksamhet som utförs av entreprenörer och i egen regi. Uppföljningarna redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
Avdelningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska och kvalitetsuppföljarna har
regelbundna möten med entreprenörerna. Där diskuteras innehållet i
verksamheten, eventuella åtgärdsplaner, gemensamma frågor tas upp och det sker
ett erfarenhetsutbyte.
Trygghetsjourens rapporter och inkommande synpunkter, förslag och klagomål
sammanställs och analyseras. De ger en god bild av hur verksamheterna fungerar
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och visar tidigt på tendenser till förändringar på enheterna. Statistik på ett antal
fastställda hälso- och sjukvårdsindikatorer lämnas varje månad av enheterna och
följs upp och redovisas i tertialrapporterna.
Kungsholmens stadsdelsnämnd har också uppföljningsansvar för ett antal verksamheter genom ramavtal med Stockholms stad samt tillsynsansvar gentemot länsstyrelsen för enskilda verksamheter.
Varje enhet och entreprenör redovisar i samband med den årliga uppföljningen
resultat från egna genomförda uppföljningar och brukarundersökningar samt redovisa vilka slutsatser och erfarenheter man dragit av dessa.
Individuell uppföljning
Uppföljning av individuella biståndsbeslut har genomförts under året genom
hembesök eller telefonsamtal. Nyprövningar av beslut har genomförts genom
kontakt med den äldre och i förekommande fall med anhörig eller dess närstående.
Uppföljning av beslut om vård- och omsorgsboende har skett vid behov genom
omvårdnadsrapporter och besök.
Uppföljning av hemtjänstinsatser har genomförts genom att var 10:e
hemtjänstmottagare har intervjuats via telefon. Totalt har ca 150 äldre som har
hemtjänst ingått i denna uppföljning.
Avtalsuppföljning – vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och gruppbostäder
Under 2009 har arbetet med att återtagande av de båda enheterna Pilträdet och,
framför allt, Serafen krävt stora personella insatser från äldreomsorgens stab.
Arbete har inneburit att förvaltningen under året inte kunnat genomföra alla de
uppföljningar som stadsdelsnämnden har ansvar för inom verksamhetsområdena
äldreomsorg och omsorg om vuxna med funktionsnedsättning.
Dokumentationsgranskning för HSB Omsorg, Hemtjänsten på Hantverkargatan
och Herdens vård- och omsorgsboende kommer att vara klar först under senare
delen av januari 2010.
Årets uppföljningar visar att verksamheten fungerar i stort sett tillfredställande
men utförarna saknar i flera fall skriftliga enhetsspecifika rutiner som är kända av
samtlig personal. Dokumentationen måste förbättras ytterligare och
genomförandeplanerna bör bli mer individuellt utformade och omfatta hela
dygnet. Inom vård- och omsorgsboenden behöver arbetet med riskbedömningar
fall, trycksår, malnutrition och urininkontinens utvecklas ytterligare och de
boendes möjlighet att påverka maten och måltidssituationen. De boende i
gruppbostäderna är delaktiga i sin egen planering tillsammans med anhöriga och
god man, en gång i veckan har de uppföljning/planering tillsammans med sin
stödperson på boendet. Varje boende har sin individuella pärm med uppgifter som
förnyas vid behov tillsammans med stödpersonen.
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Hemtjänsten på Hantverkargatan har under året infört Omsorgsdagboken för de
brukare som önskar. På Fridhemmet erbjuder Temabo de boende minst en aktivitet
per dag och arbetar nu med att utöka detta till att även omfatta lördag och söndag.
Även Pilträdet har ett stort utbud av aktiviteter för de boende.
Lex Sarah
Under året har totalt tio Lex Sarah-anmälning inkommit; Serafen två anmälningar,
Pilträdet en anmälan, S:t Erik en anmälan, Olivia Vård och Omsorg två
anmälningar, HSB Omsorg en anmälan, Attendo nattpatrull en anmälan, Attendo
hemtjänst en anmälan och Strandparkens gruppbostad en anmälan.
Stadsdelsnämnden beslutade att verksamhetsansvariga, Aleris, Attendo, Carema,
Olivia vård och Omsorg, HSB Omsorg och egen regi har vidtagit de åtgärder som
krävts.
Individ- och familjeomsorg
Familjeenheten har genomfört ett arbete med att införa resultatbaserad styrning
inom individ- och familjeomsorgen. Syftet är att finna en metod att styra och följa
upp verksamheten utifrån önskade resultat och effekter för brukarna. Fokus har
alltså flyttats från aktiviteter till resultat och effekter. Med indikatorer mäts sedan
att resultat och effekter uppnåtts. Under hösten har även vuxenenheten påbörjat
arbetet med resultatbaserad styrning.
Barn och ungdom
Under året har Preventionsenheten Fält och Fritid och parklekarna arbetat med
resultatbaserad styrning vilket resulterat i tydligare mål och målgrupper samt
framtagande av indikatorer.
Parklekarna har identifierat en huvudmålgrupp, barn och ungdomar 7-14 år samt
en sekundär målgrupp, föräldrar till yngre barn. Tre enkäter har genomförts, dessa
riktades till barn, föräldrar och parklekarnas nätverk kring barnen. Enkäterna
baserades på barns ålder, trygghet och aktiviteter och kommer att resultera i ett
antal indikatorer. Nätverken runt barnen ska bidra till att föräldrar kan och vågar
låta sina barn och ungdomar i huvudmålgruppen vistats i parklekarna själva.
Effekten som ska uppnås är att barn och ungdomar på Kungsholmen känner att det
finns en öppen verksamhet som är trygg och med god gemenskap. En daglig
uppföljning baserad på säkerhet, antal barn och aktiviteter utförs.
Preventionsenheten Fält och Fritid har identifierat sin målgrupp, ungdomar 10-18
år.
Effekten som ska uppnås är att målgruppen ska stärkas och utveckla positiva
beteenden samt att antalet ungdomar med riskbeteende ska minska i antal. Enkäter
har använts för att kartlägga ungdomars och föräldrars uppfattning om
preventionsarbetet.
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KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald
Uppfylls helt
Förskola
Under året har det absolut viktigaste arbetet varit att skapa nya förskoleplatser för
att uppfylla barnomsorgsgarantin vilket också gjorts.


På förskolan Skorpan på Arbetargatan 27 har två nya småbarnsavdelningar
öppnats genom omlokalisering av uteverksamheten Väderleken och Öppna
förskolan.



Den sista mars startade en ny småbarnsgrupp med inriktning
uteverksamhet i en lokal under den befintliga förskolan Ängsknarren på
Kristinebergsvägen 44



I september öppnade den nya förskolan Valvet med plats för 45 barn på S:t
Göransgatan 95. Två nya avdelningar öppnades på förskolan Serafen i
angränsande lokaler på Serafimergränd 7 med plats för 35 barn.



En paviljong öppnades i Rålambshovsparken i augusti i anslutning till
parkleken, med plats för 10-15 barn.

I samband med förskoleutbyggnaden i stadsdelsområdet har anordnare av enskilt
drivna förskolor bjudits in för att få information om den planerade utbyggnaden.
Intresse finns för att driva nybyggda förskolor men de ekonomiska
förutsättningarna ser annorlunda ut eftersom enskilda utövare har andra
momsregler.
Äldreomsorg
Av stadsdelsnämndens totala äldreomsorg 2009 drevs cirka 23 procent i egen regi
(Serafen och Pilträdet ej helår). Övrig verksamhet drevs av entreprenörer enligt
avtal med stadsdelsnämnden alternativt staden eller köptes av andra privata
utförare, andra stadsdelsnämnder eller kommuner.
2009 köpte stadsdelsnämnden platser i vård- och omsorgsboende med
heldygnsomsorg från 60 olika utförare inom och utom stadsdelsområdet.
Utförare
Entreprenörer
Andra sdf
Ramavtal*

Antal boenden
3
22
35
60

* varav de allra flesta ligger inom Stockholms län.
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Inom kundvalet för hemtjänst och städtjänster fanns totalt 54 olika utförare att
välja mellan och av dessa är 30 utförare valda av hemtjänsttagare inom
stadsdelsområdet.
Utförare inom äldreomsorgen, egen regi
Hemtjänsten på Hantverkargatan
Serafens vård- och omsorgsboende (t o m 14 mars 2009 Aleris Äldreomsorg)
Pilträdets servicehus och Gläntans dagverksamhet (t o m 31 maj 2009 Aleris
Äldreomsorg)
Utförare inom äldreomsorgen, entreprenörer
Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende; Attendo Care
S:t Eriks vård- och omsorgsboende; Carema Äldreomsorg
Solbackens vård- och omsorgsboende med Lidnersgårdens dagverksamhet;
Attendo Care
Fridhemmets servicehus med Titanias dagverksamhet; Temabo
Omsorg om vuxna personer med funktionsnedsättning
Ett valfrihetssystem infördes den 1 juli 2009. Många olösta frågor och oklarheter
fanns då kring avtal och priser som stadsdelsförvaltningarna fick lösa med de
privata utförarna vilket innebar merarbete för biståndshandläggarsektionen. Den
centrala förmedlingsgruppen kom inte igång utan de lokala förmedlingsgrupperna
fortsatte sitt arbete hela 2009. Paraplyapplikationerna som skulle möjliggöra
valfrihetsarbetet blev försenade.
Utförare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, egen regi
Kungsholmens dagliga verksamhet
Enheten för personlig assistans
En enhet med gruppbostäderna Strandparken, Herden, Linden och Tegelpråmen
(intraprenad)
Utförare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, på entreprenad
Kungsholmens och Kristinebergs gruppbostäder; Assist Bostad och Omsorg i
Stockholm AB.
Upphandling
Planerade upphandlingar har genomförts i enlighet med beslutad aktivitetsplan. De
mest omfattande upphandlingarna har gällt


verksamheter inom socialpsykiatrin, som avslutades i april 2009
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vård- och omsorgsboendena Alströmerhemmet och S:t Erik, vilka är en del
av den centrala upphandlingen som SLK samordnar, där förvaltningen
medverkar i projektledningen. Denna kommer att slutföras under 2010.



hantverkstjänster, vilken genomförs som en gemensam upphandling för tio
stadsdelsnämnder och kulturnämnden med Kungsholmens
stadsdelsförvaltning som samordnare. Slutförs 2010.

Efter övertagande av Serafens vård- och omsorgsboende och Pilträdets servicehus
i egen regi har upphandlingar genomförts av stödfunktioner såsom heldygnskost,
sjukskötersketjänster kvälls- och nattetid och inköp och leverans av dagligvaror.
KF:s indikatorer
Antal genomförda
personalövertaganden
(alla nämnder)

Periodens
utfall
0 st

Årsmål
1 st

KF:s
Period
årsmål
20 st

Årsredovisning
2009

Kommentar: Medarbetare har erbjudits kontaktperson inom förvaltningen och
övrigt stöd inför eventuellt personalövertagande. Det har dock inte funnit
intresse för något sådant.
KF:s aktiviteter
Valfrihetsmodell för boende, daglig
verksamhet och korttidsboende införs

Startdatum Slutdatum

Avvikelse

2009-01-01 2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Valmöjligheterna inom förskola, individ- och familjeomsorg, stöd och
service till funktionshindrade samt äldreomsorg ska öka
Uppfylls helt
Förskola
Stadsdelsförvaltningen har bistått enskilda anordnare som etablerat sig i
stadsdelsområdet med information om förskolekön och hänvisat föräldrar ur den
kommunala kön att också kontakta de enskilda anordnarna. Vidare har
förvaltningen erbjudit föräldrar möjlighet att starta
familjedaghem/flerfamiljssystem för att ytterligare öka valfriheten.
I Jämför förskola på stockholm.se finns de kommunalt och enskilt drivna
förskolorna förtecknade med namn, adress och telefonnummer och eventuell
hemsida. I det nya webbaserade systemet för ansökan till förskolan kan föräldrar
följa sin plats i kön.
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Under 2009 har 77 ansökningar om vårdnadsbidrag beviljats på hel eller deltid.
Fält och fritid och parklekar
Föräldraföreningen Vängåvans vänner, som är hemmahörande på Stora Essingen,
har under 2009 fått driftbidrag för att bedriva parkleksverksamhet och kvällsverksamhet två kvällar per vecka för barn och unga framförallt från Stora
Essingen.
Stadsdelsförvaltningen har informerat föreningar och ideella organisationer om
möjligheten att hyra parklekslokalerna för möten och aktiviteter. Information har
funnits på parklekarna, biblioteken samt via annonser i lokalpressen
Individ och familjeomsorg
Vid val av insatser tas stor hänsyn till den enskilde brukarens önskemål, men även
till kunskap om insatsens resultat (evidens). En professionell bedömning om
insatsens effekt i förhållande till klientens situation vägs också in. Information om
valmöjligheter ges när det gäller t.ex. sysselsättning för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Information om valmöjligheter, t.ex.
när det gäller sysselsättning för
personer med fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning

2009-01-01 2009-12-31

Stadsdelsnämnden ska arbeta aktivt
med sin aktivitetsplan och uppmuntra
personalen att knoppa av

2007-12-04 2009-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och
utveckling i en trygg miljö
Uppfylls helt
Barnantalet fortsätter att öka i åldern 0-5 år. Under 2009 ökade antalet inskrivna
barn i stadsdelsnämndens förskolor med 153 barn. Motsvarande antal 2008 var 59
barn.
Under året har samtliga förskolerektorer deltagit i utbildningen Lokalt
kvalitetsarbete i utbildningsförvaltningens regi. Syftet med utbildningen är att
utveckla metoder att mäta, bedöma och redovisa måluppfyllelse enligt förskolans
läroplan (Lpfö98).
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Förskolorna har väl uppfyllt KF:s mål. Bedömningen grundar sig på förskolornas
kvalitetsredovisningar, löpande dialog med chefer, genomförda enkäter m.m.
Barnen uppmuntras, stärks och utmanas av engagerade, stödjande och vägledande
pedagoger. De är trygga, har roligt och blir stimulerade i förskolan. Barn i behov
av särskilt stöd utvecklas genom insatser i form av handledning eller i vissa
fall stöd från resursperson. Under våren avslutades en utbildningssatsning där
samtlig förskolepersonal genomgått fortbildning i pedagogisk omsorg.
Utbildningen har bl.a. ökat medvetenheten och kunskapen om det egna sättet att
interagera med barn och föräldrar.
KF:s indikatorer
Andel barngrupper (1-3
år) med fler än 14 barn

Periodens
utfall

Årsmål

55,56 %

60 %

KF:s Period
årsmål
13%

Årsredovisning
2009

Kommentar: Förskolorna har omorganiserat sina grupper under hösten. Det finns
totalt 39 blandgrupper 1-5 år inom stadsdelen varav 25 stycken har fler är 14
barn.
Andel barngrupper (4-5
år) med fler än 18 barn

29,41 %

35 %

19%

Årsredovisning
2009

Kommentar: Andelen barngrupper 4-5 år med fler än 18 barn minskat från 37,
78 procent 2008 till 29,41 procent 2009. Inom stadsdelen finns 39 blandgrupper
1-5 år varav 15 stycken har fler är 18 barn.
Andel förskollärare

42 %

51 %

43,5% 2009

Kommentar: Vi har minskat andelen förskollärare med 1% i jämförelse med
tertialrapport 2 och ligger därmed 1% under kommunfullmäktiges årsmål på
43%, och 9% under nämndens årsmål på 51%. Se vidare under avsnitt 2.4.
Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende utveckling och
lärande

69 %

tas 2009
fram
2009

Kommentar: Tyvärr var svarsfrekvensen endast 29 % vilket gör tillförlitligheten
låg. Inget årsmål var bestämt för 2009.
Antal barn som inte
barnomsorgsgarantin
uppfyllts för under året

0 st

0 st

0 st

Årsredovisning
2009
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KF:s indikatorer
Resultatet av enheternas
självvärdering avseende
utveckling och lärande
inom förskola

Periodens
utfall
2,85

Årsmål

KF:s Period
årsmål
Tas 2009
fram
2009

Kommentar: Till årsredovisningen har samtliga förskolor gjort en självvärdering
som omfattar sex områden med sex kriterier. De sex områdena omvandlas
till värden för varje förskoleenhet som sammanräknas till ett genomsnittligt
värde för stadsdelen. För Kungsholmen ger det ett resultat på 2,85, vilket
motsvarar genomsnittet för staden.
KF:s aktiviteter
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått
och metoder för utvärdering som
relaterar till förskolans mål och
uppdrag

Startdatum Slutdatum

Avvikelse

2009-01-01 2010-12-31

2007-01-01 2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda
förskolans personal
kompetensutveckling och erbjuda
medarbetarna pedagogisk grund- eller
vidareutbildning till barnskötare eller
förskollärare
2009-01-01 2009-12-31 Avvikelse
Stadsdelsnämndernas
verksamhetsområden äldreomsorg och
förskola ska tillsammans utveckla
metoder för den enskildes trygghet,
oberoende, inflytande och respekt.
Kommentar: Ej genomfört.
Stadsdelsnämnderna ska samverka
med det lokala föreningslivet och
andra aktörer för att erbjuda en
mångfald av verksamheter för barn
och unga

2008-01-01 2010-12-31

Årsredovisning 2009

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1-022-2010
SID 28 (70)

NÄMNDMÅL:

Barn ska få uttrycka sina tankar och åsikter och därigenom kunna
påverka sin situation och förskolans verksamhet
Uppfylls helt
Barnen är med och påverkar stora delar av sin dag i förskolan. Möjlighet till
inflytande är beroende av hur miljön ser ut och hur arbetet är organiserat och detta
är frågor som ständigt tas upp och utvecklas. Barnen kan göras mer delaktiga men
det handlar också om hur det kan synliggöras både för barnen själva och för
föräldrarna, i vilka situationer och i vilken omfattning barnen är med och påverkar.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
2009-01-01 2009-12-31
Förskolan ska ha former för barns
möjlighet till inflytande och påverkan
NÄMNDMÅL:

Förskolan ska ha god kommunikation med föräldrarna och vara lyhörd
för deras önskemål
Uppfylls helt
Föräldrarna är på det hela taget nöjda med stadsdelsområdets kommunala
förskolor. Information och förtydligande av hur inflytande kan se ut kan utvecklas
vidare.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Förskolan ska tydliggöra var föräldrar 2009-01-01 2009-12-31
får och kan hitta information samt hur
och vad föräldrar kan påverka i
förskolan
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.
Under året har samtliga arbetslag fått fortbildning på temat pedagogisk omsorg.
Föräldraföreläsningar var en del i denna satsning.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Förskoleverksamhetens innehåll och
arbetssätt ska beskrivas i tydliga
kvalitetsgarantier och arbetsplaner

2009-01-01 2009-12-31
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Nämndens aktiviteter
Samarbeta med stadens myndigheter
som har möjlighet att påverka
lokaltillgången på förskolelokaler

Startdatum Slutdatum

Avvikelse

2009-01-01 2009-12-31

Kommentar: Stadsdelsförvaltningen utnyttjar alla kontakter med
stadsbyggnadskontor och exploateringskontor för att tidigt i
byggplaneringsprocessen få gehör för behovet av bra förskolelokaler till rimliga
kostnader.
NÄMNDMÅL:

Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande där språkutveckling är
ett prioriterat område
Uppfylls helt
Utöver den egna verksamheten samarbetar förskolorna med stadsdelsområdets
bibliotek och med Kulturskolan. Personalen tar med barngrupperna på teater,
museum och läser böcker. Under våren har de äldre barnen, i Kulturskolans regi,
deltagit i ett arbete kring språkutveckling. På många förskolor arbetar man
tematiskt och i stationer för att inspirera till aktiviteter av olika slag. Det finns
verkstäder, bygg- och konstruktionsrum, ateljéer, förvandlingsrum, scenrum,
vetenskapsrum mm.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Ett policydokument för arbetet med
språk och modersmål kommer att tas
fram under 2009

2009-01-01 2009-12-31

Kommentar: Arbetet fortsätter, beräknas vara klart under våren.
Stadsdelsnämndens förskolor ska
arbeta aktivt och medvetet i
vardagliga situationer med att stödja
och stimulera barns språk

2009-01-01 2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Kungsholmens barn- och ungdomsverksamheter ska bidra till
jämställdhet, respekt och likabehandling
Uppfylls helt
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Förskolorna arbetar löpande med barnsyn, värdegrund, förhållningssätt, respekt,
likabehandling och hur man är en god förebild. På alla förskolor har
likabehandlingsplaner tagits fram.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Alla förskolor ska ha en
likabehandlingsplan som är väl känd
och som årligen revideras

2009-01-01 2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Övergången till förskoleklass ska vara väl förberedd och föräldrar ska
erbjudas att delta
Uppfylls helt
Övergången till förskoleklass planeras och genomförs utifrån en för
stadsdelsområdet gemensam plan för samverkan. Planen utgår från de krav på
samverkan läroplanerna för förskola respektive skola ställer och innehåller
aktiviteter och tidplan såväl som ansvarsfördelning.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Alla fem- och sexåringar medverkar i
förskolekören

2009-01-01 2009-12-31

Alla föräldrar ska erbjudas att
medverka i ett överlämnadesamtal

2009-01-01 2009-12-31

I samarbete med Fria teatern, förskola 2009-01-01 2009-12-31
och skola förbereds förskolebarnen
inför övergången till förskoleklass
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet,
värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen
Uppfylls helt
Äldreomsorg
Serafens vård- och omsorgsboende och Pilträdets servicehus
Fr o m den 15 mars återtog nämnden Serafens vård- och omsorgsboende i egen
regi. Pilträdets servicehus återtogs i egen regi fr o m 1 juni. På Serafen kunde
förvaltningen konstatera att det fanns stora brister i bemanning,
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personalkontinuitet och omvårdnad. Båda enheterna, men framför allt Serafen, har
krävt stora personella insatser under våren från förvaltningens ekonomi- och
personalenheter samt äldreomsorgens stab.
Arbetet med övertagandet har även inneburit att förvaltningen under året inte
kunnat genomföra alla de uppföljningar som stadsdelsnämnden har ansvar för
inom verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om vuxna med
funktionsnedsättning.
Omstrukturering
Stadsdelsnämndens korttidsplatser har under 2009 haft dålig beläggning. Den
främsta anledningen till detta är troligen att valfrihetsmodellen inneburit att man
inte beviljas korttidsplats i avvaktan på permanentboende. En annan orsak är en
allmän minskning av behovet till följd av befolkningsminskningen i den äldsta
åldersgruppen.
På Serafen har boendeenheten Grubbens omvandlats från korttidsplatser till ett
psykogeriatriskt boende, Linneatorpet, med 11 platser, vilket är en utökning av
antalet psykogeriatriska platser från 12 till totalt 23 platser på Serafen. För att
täcka behovet av korttidsplatser för personer med somatiska problem finns 9
platser på Serafen och vid behov kompletteras med köp från andra stadsdelar och
privata utförare.
Inom Solbackens vård- och omsorgsboende, som är stadsdelens demenscenter,
finns dagverksamhet, korttids- och växelvårdsplatser samt permanentboende.
Under 2009 har behovet av korttidsplatser inom demensområdet minskat. Två
trygghetsplatser för anhörigstöd har inrättats och det finns f n 6 korttidsplatser,
varav tre används för växelvård. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen
noga för att under 2010 eventuellt genomföra en omstrukturering inom enheten
med korttidsplatser.
Omsorg om vuxna personer med funktionsnedsättning
Utbyggnad av bostad med särskild service
Inom Nordvästra Kungsholmen byggs bostäder med särskild service med planerad
inflyttning 2010 och 2011. Under 2009 har arbete pågått med planering av dessa i
samverkan med Familjebostäder AB och Botrygg Bygg AB.
Äldreomsorg
Demensteam i samarbete med landstinget
Den 1 januari 2009 startade projektet ”Mobila demensteam” tillsammans med
landstinget. Kungsholmens stadsdel ingår i projektet med en biståndshandläggare
på 50 %. Projektet finansieras genom anslag från Socialstyrelsens stimulansbidrag.
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Projektet är ett mobilt tvärprofessionellt demensteam som ger stöd genom hela
vårdkedjeprocessen från första symtom, under utredningstiden och fram till och
med att insatser ges. Syftet är att förbättra vården och omhändertagandet av
personer med demenssjukdom och deras närstående under hela
sjukdomsutvecklingen.
Projektet ”Mobila demensteam” innebär att det finns ett specialiserat team
bestående av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, biståndshandläggare
och psykologkonsult. Det specialiserade teamet utför utredning i nära samverkan
med den aktuella vårdcentralen. Teamet för ut sina kunskaper kring hur utredning
och diagnos fastställs efter den struktur/process som arbetats fram. Teamet
återkopplar kring utredning och hur stöd kring anhöriga och kontakter med
kommunen förmedlats samt genomför en insatsplan hur den demenssjuke och
dennes anhöriga bör följas upp över tiden. Teamet utvecklar en modell för
samverkan med personal på vårdcentralen som fungerar som ”sluss” till teamet.
Personal som samverkar är förslagsvis distriktssköterska, husläkare,
distriktsarbetsterapeuter, distriktssjukgymnaster, hemtjänstpersonal. Syftet är att
på sikt skapa eller underlätta för likvärdigt stöd i länet.
Samarbete med frivilligorganisationer och friskvård
Under året har diskussionerna fortsatt med pensionärsorganisationerna kring ett
ökat samarbete vad gäller t ex friskvård för äldre och seniordagar.
Pensionärsorganisationerna ansvarar för vissa aktiviteter vid t ex Baltzar och
Pilträdet och i samarbete med Idrottsförvaltningen har en friskvårdsdag anordnats
med syfte att informera om den idrottsverksamhet som finns och att genom prova
på-tillfällen stimulera till rörelseaktiviteter.
Under sommaren anordnade stadsdelsförvaltningens anhörigkonsulent i samarbete
med Stadsmissionens äldreverksamhet s k Må bra-vistelse för anhörigvårdare och
deras närstående på gästhemmet Stenfasta utanför Strängnäs. Under ca en vecka
deltog totalt sju anhörigvårdare och fyra närstående.
Nämnden har också fortsatt bidragit med stöd till lokala föreningar vars aktiviteter
kompletterar nämndens egna verksamheter.
Kompetensutveckling, utbildningsprojekten
Äldreomsorg
Kungsholmens stadsdelsnämnd har beviljats medel från Socialstyrelsen för att
kompetensutveckla personal som arbetar nära de äldre inom vård- och
omsorgsboenden och hemtjänsten samt insatser för bättre vård- och omsorg om
äldre personer.
Förvaltningen har för 2009 disponerat totalt 16 883 tkr fördelat mellan 29 olika
projekt och aktiviteter.
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Utvecklingssatsningarna har haft formen av dels större gemensamma projekt och
utvecklingsprogram som leds av projektet centralt, dels mindre lokala projekt som
leds av projektledare på utförarenheterna.
Under 2009 har bland annat följande genomförts.
Gemensamma projekt


Social dokumentation steg 4 och 5



Demensutbildning



Måltidsprojektet – Arbetsplatsnära kompetensutveckling på äldreboenden



Mitt i Maten - Reflekterande teaterföreställningar kring äldres
måltidssituation inom hemtjänsten och servicehus



Uppsökande hembesök hos äldre – Metodutveckling



Läkemedelsgenomgångar



Stöd, uppföljning och utvärdering – Nätverk för delprojektledare och
chefer

Lokala projekt
12 mindre lokal projekt har drivits på utförarenheterna inom olika områden.
Ytterligare tre projekt har inte kommit igång och fem projekt har avslutats under
året.
En total redovisning av projekten framgår av bilaga till denna årsredovisning.
De utbildningssatsningar i dokumentation som har genomförts visar nu på resultat
i form av att antalet genomförandeplaner vid 2009 års slut ligger på en mycket
högre nivå än tidigare - 90 %.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Stadsdelens verksamheter för personer med funktionsnedsättning har deltagit i
kompetensutvecklingsprojektet Carpe. Medarbetare och chefer har deltagit i
kompetensutveckling i form av utbildningar, kurser och föreläsningar.
Medarbetarna har gått olika utbildningar, bland annat handledarutbildning, LSS
utbildning och en kurs om kost och hälsa. Enhetscheferna och tre biträdande
enhetschefer för både gruppbostäderna och daglig verksamhet har gått
högskolekursen ”Värdebaserat ledarskap” på 7,5 poäng vid Ersta Sköndal.
Kompetensombuden och chefer har deltagit i gemensamma nätverksträffar
projektet Carpe ordnar för dem som deltar i projektet.
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Schemos, ParaSoL, ParaGå och Omsorgsdagboken
Under 2009 har hemtjänsten i egen regi på Hantverkargatan infört SchemOs,
ParaGå och Omsorgsdagboken.
Resultatet av de utbildningssatsningar i dokumentation som har genomförts visar
att det finns stora individuella skillnader bland medarbetarna i hur man kan
tillgodogöra sig kunskapen. Många är ovana med att sätta ord på det man arbetar
med och har svårigheter att formulera detta. Förvaltningen ser det som ett
långsiktigt arbete där både vi som förvaltning och utförarna måste arbeta med
ständiga förbättringar genom fortlöpande utbildning och handledning till
omvårdnadspersonalen. Erfarenheten visar att detta både är en lång process men
även att det är mycket viktigt att det avsätts tid för dokumentation i det dagliga
arbetet. Som beskrivits ovan krävs mycket personella insatser även för att
Schemos, ParaGå och Omsorgsdagboken ska kunna användas på ett säkert och
verkningsfullt sätt. Detta bör beaktas när ersättningen till utförarna beräknas,
framför allt inom hemtjänsten. Utöver detta krävs en för staden samordnad support
och utveckling av samtliga IT-system som används inom vården och omsorgen.
Förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen
Under 2009 fortsatte de särskilda satsningarna för att höja kvaliteten inom stadsdelens vård- och omsorgsboenden. För att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen bedriver förvaltningen ett intensivt arbete inom ramen för stimulansbidragen med ett måltidsprojekt inom samtliga vård- och omsorgsboenden. Två
dietister har varit anställda och de har arbetat vidare med en fortsättning på
måltidsprojektet. Arbetet under 2009 har främst varit inriktat på ett arbetsplatsnära
arbetssätt, att åstadkomma förändring av personalens arbetssätt för att
åstadkomma en förbättrad måltidssituation för de äldre vid Alströmerhemmet, S:t
Erik och Solbacken. P.g.a. övertagande av Serafen i egen regi så utgick denna del
ur projektet och arbetet där kommer att ske under 2010.
Utevistelse och kulturella aktiviteter
Både utevistelse och kulturella aktiviteter ingår i den ordinarie verksamheten vid
vård- och omsorgsboende och servicehus och finns reglerat i avtal och
överenskommelser. Personer som har insatser från hemtjänsten beviljas ofta hjälp
till utevistelse i samband med biståndsbedömningen. Alla som bor på vård- och
omsorgsboende erbjuds utevistelse.
Alla vård- och omsorgsboenden och servicehus har genomfört aktiviteter med
olika kulturella inslag. Gemensamma aktiviteter som anordnas är bl.a. musik,
läsning, promenader, sittgympa och olika spel, t ex bowling, mitt i prick, basket på
marken o.s.v. Kontaktpersonerna ansvarar för att den boendes individuella
önskemål om aktiviteter tillgodoses.
Under 2009 har Serafens vård- och omsorgsboende fått ta del av ett projekt
”Kultur för äldre” som drivs i samarbete mellan Äldreförvaltningen och
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Kulturförvaltningen. Projektet syftar till att äldre ska få glädje och stimulans i
vardagen och att medvetandegöra personalen om kulturens betydelse för
människans välbefinnande. Aktiviteter som förekommit är teaterföreställning,
musikstunder, vernissage m.m. Fridhemmet, Alströmerhemmet och Solbacken har
under året aktivt arbetat med att utforma och genomföra aktiviteter utifrån de
boendes intressen och önskemål. Även Baltzars anhörig- och frivilligcenter har
erbjudit många programpunkter med underhållning och kultur.
SNAC-projektet
Kungsholmens stadsdelsnämnd ingår sedan 2001 som en av tre kommuner i
forskningsprojektet The Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC).
Projektet drivs av Äldrecentrum och består av en befolkningsstudie och en
vårdsystemsstudie. Befolkningsdelen avser att studera åldrandet och de olika
faktorer som påverkar detta. Vårdsystemdelen beskriver utvecklingen av äldres
behov av vård och omsorg och hur detta tillgodoses av både kommun och
landsting. Resultaten presenteras kontinuerligt i rapporter.
Upprustning av lokaler
Under året har vardagsrummen på S:t Eriks vård- och omsorgsboende renoverats
och Café Västan genomgått en total upprustning vad gäller inredning och
hygieniska krav.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

Andel av kostnader för
individ- och
familjeomsorg, barn
och ungdom som
används till
förebyggande insatser

6,4 %

6,4 %

Andel av utredningar
där strukturerade
kunskapsbaserade
metoder för utredning
av vuxna med
missbruksproblematik
används

47,22 %

94 %

KF:s
årsmål

Period

tas fram 2009
2009

75 %

2009
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Kommentar: Av 72 nyaktualiserade ärenden har ASI-utredning gjorts i de 34 fall
där så varit möjligt. Övriga 31 ärenden har varit sådana där ASI inte är
tillämpligt, som körkortsutredning, kvinnofrid samt övriga ärenden med sociala
problem. I sju ärenden har det inte varit möjligt att göra ASI-utredning och då
har en bortfallsblankett fylls i.
Anledningen till den höga målsättningen för 2009 var att vi tidigare även räknat
med ASI-uppföljningarna.
Andel barn och unga i
biståndsbedömd
öppenvård (IoF)

48,25 %

70 %

70 %

Årsredovisning
2009

Kommentar: Familjeenheten arbetar sedan tidigare målmedvetet med att så långt
som möjligt erbjuda kvalificerade insatser i öppenvårdsform för att
barnet/ungdomen ska kunna bo kvar hemma. I många fall är det tillräckligt med
ej biståndsbedömda insatser, t ex föräldraträningsprogram. De placeringar som
pågått under året är grundligt utredda och bedöms som nödvändiga på grund av
mycket stora vård- eller skyddsbehov. Under 2009 har enheten också tagit emot
20 ensamkommande flyktingbarn som placerats på institution eller i jourhem.
Dessa påverkar i mycket hög grad andelen placerade barn och ungdomar.
Andel befintliga
familjehem med
grundutbildning

57,1 %

70 %

35 %

2009

Kommentar: Av de sex familjer som inte har utbildning har en familj haft barnet
placerat hos sig i 15 år. Fem är släktingplaceringar där grundutbildning har
erbjudits. KF:s årsmål uppfylls men inte nämndens.
Andel
genomförandeplaner
för biståndsbedömda
insatser inom IoF,
socialpsykiatri

74,53 %

100 %

100 % Årsredovisning
2009

Kommentar: Genomförandeplaner har upprättats i 100 % av ärenden med
insatserna boendestöd, stödboende och gruppboende i egen regi.
Genomförandeplaner har inte alltid erhållits från externa vårdgivare. När det
gäller sysselsättning i form av studiecirklar upprättas inte genomförandeplaner
på grund av insatsens karaktär och innehåll.
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KF:s indikatorer
Andel nya familjehem
med grundutbildning

Periodens
utfall
50 %

Årsmål
100 %

KF:s
årsmål

Period

100 % 2009

Kommentar: Under 2009 har familjeenheten gjort 4 stycken placeringar varav 2
inte varit utbildade vid placeringstillfället. Ett släktinghem och familj som vi
rekryterat själva. Bägge familjerna är medvetna och villiga att gå utbildning,
vilket planeras till våren 2010.
63,24 %

70 %

70%

Årsredovisning
2009

Antal ej verkställda
beslut enligt LSS
(individ- och
familjeomsorg).

0 st

0 st

0 st

Årsredovisning
2009

Antal ej verkställda
beslut enligt SoL
(individ- och
familjeomsorg)

0 st

0 st

0 st

Årsredovisning
2009

Antal ej verkställda
domar (individ- och
familjeomsorg).

8 st

0 st

0 st

2009

Antal ej verkställda
beslut enligt LSS eller
SoL (stöd- och service
till personer med
funktionsnedsättning)

12 st

0 st

0 st

Årsredovisning
2009

Andel vuxna i
biståndsbedömd
öppenvård (IoF)

Kommentar: De ej verkställda besluten gäller insats i form av kontaktperson.
Denna insats är ett komplement till övriga beslutade insatser som exempelvis
bostad med särskild service, personlig assistans och daglig verksamhet. Besluten
har inte kunnat verkställas inom tre månader då det är svårt att få tag på personer
med tillräckliga kvalifikationer för att klara ett uppdrag som kontaktperson.
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Antal ej verkställda
domar (stöd och
service till personer
med
funktionsnedsättning)

0 st

0 st

0 st

2009

Antal nytillkomna
omsorgslägenheter för
vuxna inom staden
(stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning)

0 st

0 st

100 st

2009

Kommentar: Fyra nya boenden planeras, de färdigställs under 2010 och 2011.
Nöjda brukare (stöd
och service till
personer med
funktionsnedsättning)

90,14 %

tas fram 2009
2009

Kommentar: Kommunfullmäktiges årsmål saknas. Sdn har ej kunnat sätta
årsmål.
Andel
omsorgspersonal med
grundutbildning
(äldreomsorg)

64 %

87 %

87 %

2009

Kommentar: Nämnden har återtagit två verksamheter i egen regi under året där
utbildningsgraden är lägre än i övrig verksamhet vilket innebär att
utbildningsgraden understiger årsmålet.
Andel omsorgstagare,
inom äldreomsorgen,
som har en
genomförandeplan

90,89 %

80 %

2009
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

KF:s
årsmål

62 %

Andel omsorgstagare,
inom äldreomsorgen,
som har en
genomförandeplan där
sociala aktiviteter
ingår

Period
2009

Kommentar: Uppgiften går ej att ta fram då det saknas anvisningar för vad som
avses med "sociala aktiviteter".
Andel över 75 år som
erbjudits
förebyggande
hembesök
Andelen nöjda
omsorgstagare
(äldreomsorg)
Anhörigas upplevelse
av hur anhörigstödet
fungerar

91 %

57 %

tas fram 2009
2009

81,3 %

79 %

79 %

2009

75 %

80 %

61%

2009

Kommentar: Nämnden ligger högt i förhållande till stadens mål men har ännu ej
nått sitt mål.
Antal besök på öppna
dagverksamheter för
äldre

3 870 st

3 800 st

tas fram 2009
2009

Kommentar: Årsmålet för 2009 är fel angivet, ska vara 3800.
Antal ej verkställda
beslut enligt LSS eller
SoL, exkl. de som
frivilligt kvarstår i kö i
avvaktan på ett valt
boende (äldreomsorg)

0 st

0 st

0 st

2009
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Antal ej verkställda
domar (äldreomsorg)

0 st

0 st

0 st

2009

Antal
stadsdelsnämnder som
erbjuder dagsutflykter
för äldre

1 st

1 st

14 st

2009

752 st

880 st

2533

2009

Antal äldre som fått
hjälp i form av
vaktmästarservice

Kommentar: Efterfrågan har vartit lägre än årsmålet. Alla önskemål tillgodoses.
Antal öppna
dagverksamheter för
äldre

1 st

1 st

Brukarnas nöjdhet
med bemötande från
biståndshandläggare

87 %

90 %

30

2009

tas fram 2009
av
nämnden

Kommentar: Kungsholmen ligger 6% över genomsnittet för staden men vi
fortsätter arbetet med att nå nämndens mål.
Omsorgstagarnas
upplevelse av trygghet

80 %

tas fram 2009
2009

Kommentar: Kommunfullmäktiges årsmål saknas. Sdn har ej kunnat sätta
årsmål.
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KF:s indikatorer
Upplevelsen av maten
och måltidssituationen

Periodens
utfall
71 %

Årsmål
83,8 %

KF:s
årsmål
72%

Period
2009

Kommentar: Nämndens mål för 2009 sattes med utgångspunkt i
brukarundersökningen 2008. Resultatet för 2009 ligger lägre och förvaltningen
kommer att analysera resultatet på enhetsnivå när detta kommer.

KF:s aktiviteter

Startdatum Slutdatum

Avvikelse

Bidra till ökad samverkan mellan
socialtjänst, skola och föräldrar samt
med polis och föreningar

2007-01-01 2010-12-31

Se över organisationen för
verksamhetsområdet och där så
behövs anpassa den för att stödja ett
valfrihetssystem

2009-01-01 2009-12-31

Stadsdelsnämnderna ska samverka i
planering och utbyggnad av olika
boendeformer för personer med
psykiska funktionsnedsättningar

2008-01-01 2010-12-31

Stadsdelsnämnderna ska upprätta
lokala samverkansöverenskommelser
mellan nämndens verksamheter och
utbildningsnämnden

2009-01-01 2009-12-31 Avvikelse

Kommentar: Arbetet med att ta fram en samverkansöverenskommelse har
påbörjats. Slutdokumentet är inte sammanställt. Det beräknas ske första tertialen
2010.
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KF:s aktiviteter

Startdatum Slutdatum

Utveckla och prioritera det
drogpreventiva förebyggande arbetet
bland barn och ungdomar

2007-01-01 2010-12-31

Utbyggnad och utveckling av
variation i utbudet av boenden enligt
LSS ska fortgå och intensifieras

2008-01-01 2010-12-31

Avvikelse

2008-01-01 2010-12-31
Alla boende på vård- och
omsorgsboende har rätt till utevistelse
Andelen timanställda i
personalgrupperna ska minska

2008-01-01 2010-12-31

Kommentar: En viss del timanställda måste finnas för att täcka upp vid frånvaro.
Dagkollo ska erbjudas äldre

2008-01-01 2010-12-31

Erbjuda alla över 75 år, som inte är
beviljade annan insats, ett
förebyggande hembesök i samarbete
med landstinget

2008-01-01 2010-12-31

Kommentar: Ej genomförbart i samarbete med landstinget.
2008-01-01 2010-12-31
Genomföra insatser för att förbättra
matkvaliteten och måltidsupplevelsen
2008-01-01 2010-12-31
Genomföra
kompetensutvecklingsinsatser, särskilt
inom demensområdet
Hemtjänstpersonal ska erbjudas
handledning

2008-01-01 2010-12-31

Informera om möjligheter att välja
utförare och boende

2008-01-01 2010-12-31

Införa en samlad redovisning av Lex
Sarah och Lex Maria anmälningar

2009-01-01 2009-12-31
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KF:s aktiviteter

Startdatum Slutdatum

Nämnderna ska vidta åtgärder för att
öka antalet verksamheter som drivs i
samarbete med frivilligorganisationer

2009-01-01 2009-12-31

Stadsdelsnämnderna ska redovisa
exempel på hur den enskildes
delaktighet i måltidsplaneringen
möjliggörs

2009-01-01 2009-12-31

Stadsdelsnämnderna ska se över sin
samverkan med landstinget i syfte att
förbättra korttidsvård och
rehabilitering

2009-01-01 2009-12-31

Avvikelse

Kommentar: Ej genomfört.
Stadsdelsnämnderna ska ta fram
införandeplan för ParaSol, SchemOs
och ParaGå och lämna rapport om
genomförandet i samband med
tertialrapport 1

2009-01-01 2009-12-31

Stadsdelsnämnderna ska, utifrån
medarbetarsamtal med personal inom
äldreomsorgen, redovisa vilket behov
av utbildning som finns

2009-01-01 2009-12-31

Stadsdelsnämndernas medarbetare
inom äldreomsorgen ska under våren
2009 ges möjligheter att delta i
utbildningar som avser
grundutbildning, språkutbildning,
ledarskapsutbildning eller delta i
andra insatser som är motiverade i
syfte att höja kvaliteten i
äldreomsorgen

2009-01-01 2009-07-01

Tillhandahålla vaktmästartjänster för 2008-01-01 2010-12-31
äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år
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KF:s aktiviteter

Startdatum Slutdatum

Utveckla kunskaper i svenska hos
vård- och omsorgspersonalen med
svenska som andraspråk

2009-01-01 2010-12-31

Utveckla valfriheten inom
äldreomsorgen

2008-01-01 2010-12-31

Utveckling och behovsanpassning av
vård- och omsorgsboenden ska fortgå

2008-01-01 2010-12-31

Vård- och omsorgsboenden ska ha en
plan för sociala aktiviteter

2009-01-01 2009-12-31

Vård- och omsorgspersonal erbjuds
grundutbildning

2008-01-01 2010-12-31

Öppna dagverksamheter och
träffpunkter ska erbjudas äldre

2008-01-01 2010-12-31

Avvikelse

2008-01-01 2009-12-31
Hyressättningen av bostäder för
boende enligt LSS ska revideras så att
tillgången till gemensamhetsutrymme
beaktas
Nya riktlinjer för biståndsbedömning
införs (Äldreomsorg)

2008-01-01 2009-12-31

NÄMNDMÅL:

En hög kvalitet i omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska
bevaras och fortsätta att utvecklas.
Uppfylls helt
Personal inom daglig verksamhet och gruppbostäder har deltagit i
kompetensutvecklingsprojektet Carpe och medarbetare och chefer har gått olika
utbildningar, kurser och föreläsningar. Brukarna får stöd i form av individuella
anpassningar och kommunikationsstöd och individuella genomförandeplaner
utformas och används i det dagliga arbetet.
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NÄMNDMÅL:

En hög kvalitet i äldreomsorgen ska bevaras och fortsätta att
utvecklas.
Uppfylls helt
Kvalitetsuppföljare och medicinsk ansvarig sjuksköterska följer varje år upp alla
verksamheter för äldre och funktionshindrade. Avtalsuppföljningen omfattar alla
vård- och omsorgsboenden, kundval inom hemtjänst, gruppbostäder och daglig
verksamhet som utförs av entreprenörer och i egen regi. Årets uppföljningar visar
att verksamheten fungerar i stort sett tillfredställande men utförarna saknar i flera
fall skriftliga enhetsspecifika rutiner som är kända av samtlig personal.
Dokumentationen måste förbättras ytterligare och genomförandeplanerna bör bli
mer individuellt utformade och omfatta hela dygnet. Inom vård- och
omsorgsboenden behöver arbetet med riskbedömningar fall, trycksår, malnutrition
och urininkontinens utvecklas ytterligare liksom de boendes möjlighet att påverka
maten och måltidssituationen.
Två akutplatser har inrättats på Solbackens demensboende. Under 2009 har
hemtjänsten i egen regi på Hantverkargatan infört SchemOs, ParaGå och
Omsorgsdagboken.
NÄMNDMÅL:

Fler personer med psykisk funktionsnedsättning ska ha sysselsättning
Uppfylls delvis
Varje person som har någon form av biståndsbedömd insats har under
hösten tillfrågats om han eller hon vill ha sysselsättning och i så fall i vilken form.
Antal personer som har sysselsättning ligger kvar på samma nivå som föregående
år.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Årlig inventering av brukarnas
sysselsättning och öka motivationen
för de som ej har sysselsättning

2009-01-01 2009-12-31

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. Alla familjer som har eller som
ansöker om insats via LSS informeras skriftligt om möjligheten att få en
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individuell plan upprättad. På så sätt ges möjlighet till delaktighet och större
inflytande för den enskilde samtidigt som kommunen och landstinget får möjlighet
till samordnade insatser.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Föräldrar ska medverka vid
framtagandet av handlingsplaner för
närliggande mål och stöd för barnets
utveckling

2009-01-01 2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Hemlöshet ska förhindras
Uppfylls helt
När en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare riskerar att förlora sin bostad (ofta genom
underrättelse) kontaktas vederbörande och erbjuds stöd och rådgivning. Vid behov
erbjuds stöd från boendestödjare. Samarbete sker med försörjningsstödsenheten,
hyresvärdar/bostadsrättsföreningar och kronofogdemyndigheten.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Utveckla samarbetsformer med
landstinget avseende personer med
psykisk ohälsa och/eller missbruk

2009-01-01 2009-12-31

Utveckla stöd för personer som
riskerar att bli hemlösa

2009-01-01 2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Hälso- och sjukvården ska bedrivas utifrån ett hälsofrämjande
(salutogent) och rehabiliterande synsätt.
Uppfylls delvis
Hälsofrämjande och rehabiliterande
Som ett led i det hälsofrämjande och rehabiliterande arbetet finns framtagna lokala
riktlinjer för riskbedömning av fallrisk, malnutrition och trycksår för alla boende.
Dessa ska genomföras av hälso- och sjukvårdspersonal inom 14 dagar efter
inflyttning till särskilt boende. Syftet med dessa bedömningar samt utredning för
inkontinens och ADL-bedömning är att få en samlad bild av den enskilde och
dennes resurser och behov av stöd. Målet är att kunna anpassa vården och
omsorgen till att stödja och bevara den enskildes resurser att vara så självständig
som möjligt.
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Utbildning för sjuksköterskor i läkemedelsterapi
Under år 2009 har stadsdelsförvaltningen genom stimulanspengar i samverkan
med Apoteket Farmacia AB genomfört en utbildning för sjuksköterskor i
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för utvärdering av äldres läkemedelsterapi.
Utbildningen omfattade fyra heldagar och en halvdag. Två utbildningstillfällen har
genomförts. Syftet med utbildningen var att öka kunskapen om läkemedels- och
diagnosspecifika kriterier för att mäta och följa upp läkemedelsanvändningen hos
äldre samt att öka förståelsen för hur kvalitetsindikatorerna kan användas i
praktiken. Totalt har 27 sjuksköterskor från stadsdelens vård- och omsorgsboenden
gått utbildningen.
Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård
Förutom Medicinskt Ansvarig Sjuksköterskas (MAS) vanliga månadsstatistik och
QUSTA- uppföljning har staden beslutat att vissa indikatorer inom olika områden
av hälso- och sjukvård ska följas upp för att öka kvalitet och säkerhet (se bilaga)
Lex Maria
Under året har tre Lex Mariaanmälningar anmälts till Socialstyrelsen varav två på
Pilträdet och en på Alströmerhemmet.
Läkarinsatser i vård- och omsorgsboende
Curera sjukvård AB har ansvar för läkarinsatser på Serafen, S:t Erik och Pilträdet
och Stockholmsgeriatriken ansvarar för läkarinsatserna på Alströmerhemmet,
Solbacken och Fridhemmet.
Vård i livet slutskede
Alströmerhemmet och Solbacken deltar i ett projekt som Stockholm sjukhem
driver för att öka kvalitén i den palliativa vården i särskilda boenden. Under år
2009 har det genomförts riktade utbildningsinsatser om vård i livets slutskede för
sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och läkare. Man har även infört en
strukturerad målrelaterad standardvårdplan, Liverpool Care Pathway for the Dying
Patient (LCP), som ska användas vid vård i livets slutskede.
Sjuksköterskorna ska även registrera dödsfall i Svenska palliativregistret, ett
nationellt kvalitetsregister vars viktigaste syfte är att ge underlag för
kvalitetsutveckling och medverka till att utjämna de geografiska skillnader som
finns i svensk palliativ vård. Sjuksköterskor på samtliga vård- och
omsorgsboenden har fått en genomgång av hur registret fungerar och samtliga
enheter ska registrera in dödfall från och med 2010.
VODOK
Kungsholmens MAS har tillsammans med Norrmalms MAS ansvarat för att hålla i
en dokumentationsgrupp i arbetet med utvecklingen av VODOK- programmets
funktioner så att det ska svara mot de krav som finns i verksamheterna och
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lagstiftningen. I dokumentationsgruppen har det ingått representanter från
MAS:ar, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i alla stadsdelar i
staden.
Under en del av året har Kungsholmens stadsdelsförvaltning tillsammans med
Norrmalm och Östermalm haft en särskild handledare anställd som utbildare i
VODOK.
Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering
Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR) har inrättats på försök i staden
sedan maj 2008. MAR kompletterar MAS inom området rehabilitering,
medicintekniska produkter (MTP)/hjälpmedel samt fallprevention och har under
året genomfört verksamhetsuppföljningar tillsammans med MAS och
kvalitetsuppföljare. I Hälso- och sjukvårdsuppföljningar enligt QUSTA har MAR i
huvudsak tittat på frågor kring rehabilitering, MTP, fall och fallskador.
Revideringar och upprättande av lokala riktlinjer har genomförts tillsammans med
berörda MAS:ar. En ny lokal riktlinje som skärper kraven på utbildning i hantering
av personlyft och lyftsele med syfte att säkra förflyttningar för boende som
bedöms ha behov av personlyft har tagits fram. Fall och fallprevention är ett
aktuellt område som berör patientsäkerhet och förebyggande åtgärder. Ett
gemensamt arbete pågår för att ta fram en lokal riktlinje för detta.
Nämndens indikatorer
Andel nyinflyttade där riskbedömning
genomförts i enlighet med Dowtons
fallindex

Periodens
utfall
73,46 %

Årsmål
100 %

Period
Årsredovisning
2009

Kommentar: Registreringen är enligt stadens indikatorer på samtliga personer som bor
på vård- och omsorgsboende plus att vi har lagt till servicehusen. Alltså ej beräknat på
andel nyinflyttade.
Andel nyinflyttade där riskbedömning
genomförts i enlighet med MNA
(Mini Nutritional Assesment)

60,51 %

100 %

Årsredovisning
2009

Kommentar: Registreringen är enligt stadens indikatorer på samtliga personer som bor
på vård- och omsorgsboende plus att vi har lagt till servicehusen. Alltså ej beräknat på
andel nyinflyttade.
Andel nyinflyttade där riskbedömning
genomförts i enlighet med Modifierad
Nortonskala

62,09 %

100 %

Årsredovisning
2009
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Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

Period

Kommentar: Registreringen är enligt stadens indikatorer på samtliga personer som bor
på vård- och omsorgsboende plus att vi har lagt till servicehusen. Alltså ej beräknat på
andel nyinflyttade.
Andel nyinflyttade där utredning
genomförts enligt gällande
vårdprogram (urininkontinens)

37,12 %

100 %

Årsredovisning
2009

Kommentar: Registreringen är enligt stadens indikatorer på samtliga personer som bor
på vård- och omsorgsboende plus att vi har lagt till servicehusen. Alltså ej beräknat på
andel nyinflyttade.
Andel personer som har färre än åtta
läkemedel

63,4 %

70

Årsredovisning
2009

Kommentar: Från och med 2009 så är enligt Socialstyrelsen måttet färre än 10
läkemedel. Målet att minst 70 % ska ha färre än tio läkemedel har inte uppnåtts.
Förbrukningen av fler läkemedel än tio har minskat vilket kan bero på trägna
läkemedelsgenomgångar och utbildning. Trots detta borde, enligt förvaltningen, fler
vårdtagare hamnat under gränsen mindre än tio läkemedel.
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
Brukarna är delaktiga i sin egen planering tillsammans med sin stödperson
alternativt anhöriga eller god man. En gång i veckan har de boende
uppföljning/planering tillsammans med sin stödperson på boendet. Alla brukare i
daglig verksamhet har adekvat kognitivt stöd och stödpersonen ansvarar för att
stödet utformas, utvecklas och används.
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
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All handläggning av biståndsutredningar sker på ett rättssäkert sätt och
biståndshandläggarna ger den enskilde stöd och hjälp med att formulera sin
ansökan. Utföraren utformar sedan tillsammans med den enskilde en individuell
genomförandeplan som ligger till grund för hur insatserna ska utföras.
NÄMNDMÅL:

Konsumtionen av alkohol och andra droger bland ungdomar ska
minska
Uppfylls helt
Det aktiva drogförebyggande arbete som under många år bedrivits i
stadsdelsområdet har utvecklats. Genom ett tätt samarbete mellan förskola och
skola, med och mellan fritidsverksamheterna och individ- och familjeomsorgen
ökar möjligheterna att tidigt upptäcka barn och ungdomar i riskzonen.
Preventionsenheten Fält och Fritid har arbetat med ÖPP, Örebro
Preventionsprogram, som syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt till
ungdomars drickande för att förhindra tidig alkoholdebut och berusningsdrickande
bland ungdomar.
Tillsyn av folköl och tobaksförsäljning
Samtliga butiker som säljer folköl och/eller tobak har fått tillsynsbesök och
inköpskontroller har genomförts under året. Inköpskontrollerna har genomförts av
ungdomar som fyllt 18 år och kontrollerar att handlarna inte låter ungdomarna
handla utan att visa legitimation. Fältassistenterna har varit med ungdomarna före,
mellan och efter själva inköpen. Den negativa trenden från föregående år har vänts
till positivare siffror.

Provköp

Ej
frågat
om leg

Antal Procent

Tobak 2008

26

149

17 %

Tobak 2009

23

337

14,6 %

Folköl 2008

12

55

22 %

Folköl 2009

8

109

7,3 %

Insatser mot langning
I samband med valborgsmässofirandet 2009 genomfördes en kampanj mot
langning. Kampanjen samordnades lokalt av Preventionsenheten Fält och Fritid
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och stadsdelsnämndens tjänstemän och politiker delade ut flygblad mot langning
och förde diskussioner med kunder och förbipasserande.
Stadsdelsförvaltningen arbetar på olika sätt med förebyggande arbete, tidiga
insatser samt vård och behandling enligt STAN-programmet (stadens
verksamhetsprogram för tobaks-, alkohol- och drogfrågor).
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Minska tillgängligheten genom
kontinuerlig tillsyn, inköpsförsök och
information vid till exempel
högriskhelger

2009-01-01 2009-12-31

Utveckla det förebyggande arbetet
bland barn och unga

2009-01-01 2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Kungsholmen ska ge barn och unga goda hälsofrämjande
uppväxtvillkor
Uppfylls helt
Inom stadsdelsområdet bedrivs ett omfattande förebyggande och uppsökande
arbete.
Preventionsenheten Fält och Fritid, socialsekreterare, skolledningar, polis och i
många fall också representanter från elevvårdsteamen deltar i skolornas kontaktgrupper, i det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ-K) samt i nätverk med innerstadens samtliga skolledningar för de senare åren. Andra samverkanspartners i det
förebyggande arbetet är den för norra innerstaden gemensamma
ungdomsmottagningen, Friends, Bris, Non Smokinggeneration, Projekt 69:an samt
nätverket för stadens fältassistenter.
Ungdomsrådet UngKung har varit och är en viktig sammanhållande länk med att
både fånga upp frågor och önskningar från stadsdelsområdets ungdomar och i
genomförandet av aktiviteter och evenemang.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Kungsholmens preventionsenhet fält 2009-01-01 2009-12-31
och fritid kommer att samverka med
skolor, socialtjänst, närpolis,
nattvandrare och kyrkan. I samverkan
över stadsdelsgränserna mellan norra
innerstaden (KNÖF) med syfte att
utveckla det förebyggande arbetet.
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Nämndens aktiviteter

Startdatum Slutdatum

Avvikelse

Personal från förskola, Kungsholmens 2009-01-01 2009-12-31
preventionsenhet fält och fritid och
grundskola ska delta i utbildning i
förebyggandets konst vid Örebro
Universitet
Utöka Kungsholmens
preventionsenhet fält och fritid med
motsvarande en tjänst

2009-01-01 2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten i verksamheten ska öka genom användande av
strukturerade utrednings- och uppföljningsmodeller samt
strukturerade metoder
Uppfylls helt
.
Enheterna inom individ och familj använder sig av strukturerade utrednings- och
uppföljningsmodeller för att öka kvaliteten i verksamheten. Sedan flera år
genomförs utredningar inom vuxenenhetens missbruksdel enligt ASI (Addiction
Severity Index) som är en evidensbaserad utrednings- och uppföljningsmodell.
Enheten arbetar även med intervjumetoden MAPS (Monitoring Area Phase
System) för att få bättre underlag för individuella vårdplaner. Inom vuxenenhetens
socialpsykiatriska del är utrednings- och uppföljningsmodellen DUR
(Dokumentation, utredning och resultat) införd. Familjeenheten använder BBIC
(Barns behov i centrum) som utredningsmodell. Familjeenheten använder även
SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) som är ett
evidensbaserat beslutsstöd med inriktning mot att bedöma risk att återfalla i brott.
Inom verksamheter för vuxna är fokus på öppenvårdsinsatser i samverkan med
landstingets beroendevård och psykiatri.
Förvaltningen har i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning samt landstingets
psykiatri, beroendevård och primärvård beviljats 200 000 kr från
Kommunförbundet Stockholms län som utvecklingsmedel inom
området missbruks- och beroendevård. Syftet med projektet i steg ett är att
gemensamt diskutera målgrupper och vilka effekter som ska skapas
för respektive målgrupp samt implementera de nationella riktlinjerna för
missbruksvården. Andra viktiga aspekter är rådighet och ansvarsfrågor för att på
bästa sätt kunna ge individer i behov av stöd bästa möjliga effekt av beviljade
insatser.
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Nämndens aktiviteter
Införa fler evidensbaserade metoder
om möjligt samt arbeta efter en
evidensbaserad praktik

Startdatum Slutdatum

Avvikelse

2009-01-01 2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Medborgarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald.
Uppfylls helt
Valmöjligheterna inom äldreomsorgen är stora genom ett fungerande
valfrihetssystem med många utförare inom såväl särskilt boende som hemtjänst.
Under 2009 håller ett liknande system på att införas inom omsorgen om personer
med funktionsnedsättning.
NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska arbeta uppsökande och förebyggande.
Uppfylls helt
Förebyggande hembesök
Inom Kungsholmens stadsdelsområde har alla personer 74-84 år utan andra
insatser under 2009 erbjudits information, antingen genom ett hembesök, skriftlig
information eller att komma till ett allmänt informationsmöte. Totalt har 130
förebyggande hembesök genomförts och 4 informationsmöten. De förebyggande
hembesöken har inte genomförts i samarbete med landstinget.
Vaktmästarservice
Pensionärer som är över 75 år har under 2009 fått kostnadsfri hjälp med göromål i
hemmet av stadsdelsnämndens vaktmästarservice. Totalt har 752
vaktmästaruppdrag utförts. Verksamheten är reguljär sedan 2006.
Dagutflykter
Under 2009 har resor med dagutflykt med lunch genomförts med 544 deltagare.
Verksamheten med dagutflykter för äldre startade inom Kungsholmen 2007. Syftet
med verksamheten är att bryta ensamhet och isolering och ge de äldre som deltar
möjlighet till utevistelser och att få en vällagad måltid i en stimulerande miljö.
Dagutflykterna är inte biståndsbedömda och kan även innebära möjlighet för
anhöriga som vårdar en närstående att få avlösningen genom att den närstående
tillsammans med sin avlösare deltar i utflykten.
Anhörigstöd
Anhörig- och frivilligcentret Baltzar är en öppen dagverksamhet som utöver stöd
till anhöriga även samarbetar med frivilliga och frivilligorganisationer samt har
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social verksamhet och underhållning. Stadsdelsnämndens anhörigkonsulent
ansvarar för verksamheten. Veteranringen, som är en gratis trygghetsringning för
pensionärer, utförs på frivillig basis från Baltzar. Dagutflykterna med lunch
bedrivs inom ramen för Baltzars verksamhet. Även ansvaret för nämndens
vaktmästarservice finns här som en del av den öppna verksamheten.
Anhörigcirklar, en ny cirkel och en fortsättningsgrupp, har genomförts under både
vår och höst. ”Anhörigcaféer” med samhällsinformation har genomförts 4 gånger
under året och två trygghetsplatser för anhörigstöd har inrättats på Solbackens
vård- och omsorgsboende.
NÄMNDMÅL:

Öppenvårdsinsatserna ska öka
Uppfylls helt
Stöd och behandlingsarbete inriktas först och främst på hemmaplanslösningar för
att i möjligaste mån undvika placeringar utanför hemmet. Målet är att öka
öppenvårdsinsatserna.
Inom området vuxna har en behandlingspedagog anställts för att arbeta med unga
vuxna med missbruk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Insatsen ska
möjliggöra att den unge slutar missbruka, får en diagnos och sedan ställs in på
adekvat medicin.
För att ytterligare kunna möta familjer med behov av stöd deltar Familjeenheten i
en nationell studie av föräldrastödsmetoder i samverkan med Örebro universitet.
Två familjebehandlare har utbildats i den för Sverige nya metoden "Connect".
Connect är en metod som baserar sig på anknytningsteori och riktar sig till
föräldrar med barn i förpubertet och tonåren. Under året har även
gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar startat.
I ett gemensamt projekt med Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder samt
landstingets psykiatri har stödgrupper för barn till föräldrar med psykisk ohälsa
utvecklats. Ett samverkansteam med socialtjänsten, MVC (mödravårdscentral),
BVC (barnavårdscentral), socialtjänsten, BUP (barn och ungdomspsykiatrin),
barnläkare och vuxenpsykiatrin ska tidigt upptäcka familjer som har behov av
insatser från flera verksamheter. Föräldraträningsprogrammet Komet erbjuds
också som en förebyggande och tidig insats. Ungdomsmottagningen, som drivs
tillsammans med Östermalms och Norrmalms stadsdelsförvaltningar samt
landstinget, arbetar med att förebygga psykisk och fysisk ohälsa genom att stärka
och stödja ungdomar och unga vuxna.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
Utveckla förebyggande och tidiga
insatser

2009-01-01 2009-12-31
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KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare
Uppfylls helt
Sjukfrånvaro
Genom ett fortsatt intensivt arbete i projektform, i löpande arbete inom respektive
enhet, med hjälp av företagshälsovården och med gott stöd i stadens nya
rehabiliteringsprocess har sjukfrånvaron fortsatt minska. Sjukfrånvaron har
under 2009 sjunkit markant till 7,2 % jämfört med 9,6 % för helåret 2008. Inom
Äldreomsorgen har frånvaron mer än halverats för undersköterskor och minskat
markant för vårdbiträden. Till en del beror detta på att Serafens äldreboende som
överfördes till stadsdelsförvaltningen i april har lägre sjukfrånvaro än övrig
äldreomsorg. Inom förskolan har sjukfrånvaron för förskollärare minskat till 7,9 %
(11,3 % helåret 2008) och för barnskötare till 5,7 % (7,9 %). Socialsekreterarnas
sjukfrånvaro har minskat till 3,2 % (5,6 %).
Medarbetarenkäten
Kungsholmens stadsdelsnämnds medarbetare besvarade i mycket stor utsträckning
(85%) årets medarbetarenkät. Resultatet har jämfört med föregående enkät
förbättrats avseende det sammanvägda Nöjd Medarbetar Index (NMI). Stadsdelens
resultat ligger något högre än genomsnittet för staden.
Förskollärare
Förskoleenheterna rekryterar i första hand förskollärare vid vakanta tjänster under
förutsättning att det ryms inom fastställd budget. Rekrytering sker bl.a. via
Lärarhögskolan och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen där
förskolorna har stora möjligheter att marknadsföra sig. I dagsläget har förskolorna
på Kungsholmen och Essingeöarna cirka 20 lärarstudenter med inriktning mot
förskola i verksamhetsförlagd utbildning. Barnskötare med fast anställning och
som arbetat minst tre år i yrket erbjuds subventionerad utbildning till förskollärare.
Outbildade barnskötare erbjuds att gå en yrkesutbildning till barnskötare. Lika
viktigt som nyrekrytering är att behålla redan anställda förskollärare. Regelbunden
fortbildning, handledning och pedagogiska nätverk är insatser som används för att
uppnå en arbetsmiljö som gör att man som förskollärare vill utvecklas inom
stadsdelsområdets förskolor. Andelen förskollärare ligger för närvarande på 42 %.
Jämställdhets- och mångfaldsplan
En utförlig analys och utvärdering av jämställdhets- och mångfaldsarbetet
återfinns i jämställdhets- och mångfaldsplanen för 2010-2012, redovisad för
stadsdelsnämnd och kommunstyrelse i verksamhetsplanen.
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

KF:s
Period
årsmål

Frisknärvaro (alla
nämnder)

30 %

30 %

39%

2009

Medarbetarindex
(alla nämnder)

63

63

60

2009

Sjukfrånvaro (alla
nämnder)

7,2 %

8%

KF:s aktiviteter
En satsning på kompetensutveckling
för chefer inom äldreomsorgen ska
genomföras

6,5 % Årsredovisning
2009

Startdatum Slutdatum

Avvikelse

2009-01-01 2009-12-31

Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner 2009-03-20 2009-12-31
så att ansvarig chef säkerställer att
kontakt alltid tas på första
sjukskrivningsdagen.
NÄMNDMÅL:

Kungsholmens stadsdelsnämnd ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nämndens aktiviteter

Startdatum Slutdatum

Chefsutveckling fortsätter

2009-01-01 2009-12-31

Falck Healthcares personalstöd
erbjuds alla tillsvidareanställda

2009-01-01 2009-12-31

Kompetenshöjning av individ och
arbetslag genom pedagogiska- och
köksnätverk i förskolan

2009-01-01 2009-12-31

Medhelp anlitas för sjuk- och
friskrapportering

2009-01-01 2009-12-31

Avvikelse
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Nämndens aktiviteter
Second opinion och
arbetsförmågebedömningar
genomförs

Startdatum Slutdatum

Avvikelse

2009-01-01 2009-12-31

Kommentar:
Genom ett fortsatt intensivt arbete där personalkonsulent, respektive chef och
företagshälsovård genomfört 41 s.k. second opinion, varav nära hälften (19) medarbetare med
återkommande korttidsfrånvaro och resten (22) sådana med lång sjukskrivning.
15 av de genomförda utredningarna avseende långtidssjuka har avslutats. Nio av dem har
återgått i ordniarie arbete. Återstående långtidssjuka följs upp vidare på olika sätt.
För den grupp med återkommande korttidsfrånvaro (19) har cheferna fått stöd i fortsatt arbete
enligt stadens rehabprocess. Det kan t.ex. handla om tidiga samtal, konsultationer genom
företagshälsovården eller förstadagsintyg.

Ta emot studenter från Stockholms
Universitet och Södertörns högskola
med flera, på verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) i förskolan

2009-01-01 2009-12-31
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Nämndens verksamheter har bedrivits inom den ram kommunfullmäktige fastställt
för budgeten.
Verksamhet

Politisk verksamhet och
adm
Individ- och
familjeomsorg
Flyktingmottagande
Stadsmiljö
Avskrivningar
Internräntor
Förskoleverksamhet
Äldreomsorg
Omsorg om
funktionshindrade
Fritid och kultur
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

Slutlig
budget
netto
33,0

Utfall
2009
netto
34,3

Avvikelse före Avvikelse efter
fonddisposition fonddisposition
-1,3

-1,3

64,7

64,7

0

0

0,6
11,1
1,5
1,8
197,8
454,3
124,4

0,4
11,3
1,6
1,7
193,0
455,8
124,7

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

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

9,1
25,8
1,3
925,4

7,8
27,2
1,2
923,7

1,3
-1,4
0,1
1,7

1,2
-1,4
0,1
0,4

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans
Uppfylls helt

Nämnden har en mycket hög budgetföljsamhet. Utfallet avviker med enbart 0,4
mnkr från erhållen budget, vilket motsvarar mindre än en halv promille.
KF:s indikatorer
Nämndens
budgetföljsamhet
efter tekniska
justeringar (alla
nämnder)

Periodens
utfall
99,82 %

Årsmål
100 %

KF:s
Period
årsmål
100 % Årsredovisning
2009
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Nämndens
budgetföljsamhet
före tekniska
justeringar (alla
nämnder)

99,8 %

Nämndens
prognossäkerhet T2
(alla nämnder)

0,28 %

Årsmål
100 %

KF:s
Period
årsmål
100 % Årsredovisning
2009

+/- 1 % 2009

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Uppfylls helt
Utfall jämfört med budget
Stadsdelsnämndens slutliga justerade driftbudget uppgick till netto 925,4 mnkr.
Med ett nettoutfall om 923,7 mnkr redovisar nämnden ett överskott på 1,7 mnkr.
Efter avsättning till resultatfonderna uppgår överskottet till 0,4 mnkr.
Utfallet i förhållande till månads- och tertialrapporter
Under verksamhetsåret har nämnden gjort ekonomiska uppföljningar med
årsprognoser under varje månad utom januari och juni. Prognoserna har från och
med april pekat mot ett underskott, främst beroende på nämndens övertagande av
verksamheten vid Serafens vård- och omsorgsboende. Under årets sista månader
har det prognostiserade underskottet reducerats och vänts till ett mindre överskott,
tack vare stor följsamhet inom hela organisationen till nämndens beslut i
tertialrapport 2 om återhållsamhet. Jämfört med tertialrapport 2 avviker nämndens
resultat efter resultatdispositioner med 2,6 mnkr (-2,2 i T2) och jämfört med
prognos i inledningen december med 0,7 mnkr (-0,3 i månadsprognosen), vilket
får anses vara relativt små avvikelser, väl inom ramen för kommunfullmäktiges
krav på prognossäkerhet. Trots detta fortsätter förvaltningens arbete med
förbättrad resultatuppföljning, såväl avseende verksamhets- som ekonomiresultat.
Nämnd- och förvaltningsadministration
Nämnd- och förvaltningsadministration redovisar ett underskott om 1,3 mnkr. Den
mest anmärkningsvärda kostnadsökningen finns inom ekonomiadministrationen,
där köp av tjänster blivit dyrare än samma verksamhet i egen regi. Kostnaden för
ekonomiadministrationen har ökat med, på helårsbasis, motsvarande närmare tre
helåranställda jämfört med föregående år, vilket innebär i stort sett en fördubbling.
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De ökade kostnaderna hänför sig också till ökade volymer efter återtagandet av två
stora boenden.
Äldreomsorg
Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett underskott om 1,5 mnkr före
fonddisposition vilket motsvarar 0,3 % av den totala budgeten.
Hemtjänsten på Hantverkargatan redovisar ett underskott för 2009 på 0,9 mnkr.
Underskottet beror på minskade intäkter till följd av färre beställda
hemtjänsttimmar.
Serafens vård- och omsorgsboende och Pilträdets servicehus, som övertogs i egen
regi vid olika tidpunkter under första halvåret 2009, redovisar var och en mindre
underskott i förhållande till den prognos som förvaltningen beräknade för 2009.
Det fanns, framför allt på Serafen, många detaljer i verksamheten som var okända
för förvaltningen vilket medförde svårigheter vid uppskattningen av kostnaderna.
Åtgärder är vidtagna vilket bör ge en budget i balans för 2010 för båda enheterna.
Omsorgen om vuxna med funktionsnedsättning
Verksamhetsområdet omsorg om vuxna med funktionsnedsättning redovisar ett
underskott om 1,9 mnkr. Det beror på ett antal nya omfattande SoL- och LSSärenden som tillkommit efter den senaste mätningen i augusti. Hemtjänsten har
ökat med 1,4 mnkr jämfört med budget och kostnaderna för kommunalt
bostadstillägg KBH har ökat pga ökade bostadskostnader.
Förskoleverksamhet
För verksamhetsområdet redovisas ett överskott på 4,8 mnkr före fonddisposition.
Resultatenheterna redovisar ett resultat i balans, vilket är en mycket stor
förbättring jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Även för de övergripande
kostnadsställena redovisas ett bättre resultat än tidigare prognostiserat. Den
främsta orsaken till förbättringen är återhållsamhet vad gäller utgifter.
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen redovisar ett resultat i balans. Mindre avvikelser
finns på olika enheter. Psykiatrin redovisar ett mindre överskott, medan
familjeenheten har ett motsvarande överskridande.
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder
Försörjningsstödet redovisar ett budgetöverskridande om 1,4
mnkr. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott om 0,1 mnkr.
Kultur och föreningsverksamhet
För verksamhetsområdet kultur och föreningsverksamhet redovisas ett överskott
på 1,3 mnkr före fonddisposition. Den viktigaste förklaringen är mindre
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efterfrågan på plaster. Två andra betydande förklaringsorsaker är en vakant tjänst
fr.o.m. augusti samt att nämndens båda parklekar redovisar ett överskott.
Nämndens aktiviteter
Startdatum Slutdatum Avvikelse
2009-01-01 2009-12-31

Varje chef lämnar månadsvis
ekonomisk årsprognos till närmaste
chef med förslag på åtgärder om
prognosen visar på negativ avvikelse

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Kostnads/intäktsslag,
mnkr

2008
mnkr

2009
mnkr

FörändFörändring
ring %
mnkr

Intäkter
Avgifter enl KF
Hyresintäkter
Bidrag och försäljn av verks
Övriga intäkter
Totala intäkter
Kostnader
Personal inkl PF
Entrepr och köp av verks
Lokaler exkl drift
Energi, vatten
Tele, datordrift, porto
Övriga kostnader
Totala kostnader

32,7
40,7
109,3
26,4
209,1

4,3
5,8
20,7
3,6
34,4

15,3%
16,5%
23,3%
15,9%
19,7%

324,5
410,5
513,5
482,1
116,6
109,4
3,7
6,2
10,4
9,8
114,2
111,6
1 082,9 1 129,6

86,0
-31,4
-7,2
2,5
-0,6
-2,6
46,7

26,5%
-6,1%
-6,2%
68,3%
-6,1%
-2,3%
4,3%

netto

908,20

12,3

1,4%

28,4
34,9
88,6
22,8
174,7

920,48

Intäkter
Avgifterna har ökat i takt med förskoleutbyggnaden. De ökade hyresintäkterna
beror dels på att ett servicehuskontrakt övergått till staden dels på en ny
hyresmodell vid försäljning av platser. Bidrag och försäljning av platser har ökat
kraftigt med anledning av ökad försäljning av platser inom äldreomsorgen.
Övriga intäkter har ökat främst pga semesterväxling vid övertagandet av Serafen
och Pilträdet i egen regi.
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Kostnader
Vid övertagandet av Serafen och Pilträdet har personalkostnaderna ökat och
kostnader för köp av entreprenader och verksamheter minskat. Lokalkostnaderna
har minskat pga av avveckling av lokaler.
Resultatenheter
Omsorg om vuxna med funktionsnedsättning
Antalet arbetstagare på Kungsholmens daglig verksamhet har minskat vilket
resulterat i ett underskott om 0,3 mnkr för 2009 som kommer att överföras till
2010.
Enheten för personlig assistans redovisar ett mindre överskott.
Intraprenaden för gruppboende redovisar ett överskott om nära 0,7 mnkr.
Individ- och familjeomsorg
Den nya intraprenaden inom socialpsykiatri redovisar ett mindre överskott.
Resultatenheterna inom förskolan
Överlag är resultatet för förskolans åtta resultatenheter bättre än prognostiserat.
Totalt sett redovisar de ett resultat i balans. Störst resultatförbättring (avvikelse
mot prognos) redovisar förskoleenheterna Kvarnbergen och Språkriket.
Den samlade resultatfonden reduceras med 0,8 mnkr p.g.a. den i årsredovisningen
2008 upplösta resultatenheten för hemtjänst.
Analys av balansräkning
Balansräkningen redovisar i sammandrag nämndens samlade tillgångar, skulder
och eget kapital. Förvaltningen har i bokslutet utgått från stadsledningskontorets
anvisningar, stadens regler för ekonomisk förvaltning samt stadens
redovisningshandbok.
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Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Diverse kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Övriga interimsfordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

41,8
0,0
41,8

Förändring
2009
45,6
3,8
2,6
2,6
48,2
6,3

16,3
0,2
18,7
1,8
6,5
0,4
43,9

15,9
0,2
23,8
2,1
5,8
0,1
48,0

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

Summa Tillgångar

85,7

96,2

10,5

Eget kapital
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17,5
-63,4
-39,8

-13,7
-48,5
-34,0

31,2
-14,9
-5,8

Summa Skulder och eget kapital

-85,7

-96,2

10,5

Anläggningstillgångar

IB 2009 UB 2009

Anläggningstillgångarna har ökat med 6,3 mnkr 2009. Detta beror dels på en
fortsatt satsning på parkinvesteringar, men också på att nämnden enligt stadens
anvisningar bokfört vissa utgifter, som under tidigare år lagts på driftbudgeten,
som investeringar.
Omsättningstillgångarna har ökat med 4,2 mnkr. Det rör sig framförallt om
förutbetalda kostnader, vilka i sin tur huvudsakligen utgörs av hyror som avser
första kvartalet 2010, samt vårdfakturor som betalats i förskott.
Skulder och eget kapital består huvudsakligen av leverantörsskulder och upplupna
kostnader för vårdfakturor. De senare har minskat under året, bl a som en följd av
att allt fler vårdfakturor som avser december kommer in under bokslutsåret, och
inte, som tidigare, i slutet av januari.
Investeringar
Parkinvesteringar
Stadsdelsnämnden hade i budget för 2009 5,8 mnkr för investeringar i parker och
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grönområden. 5,3 mnkr har fördelats på följande objekt:
Rålambshovsparken, av kommunfullmäktige fastställt investeringsprojekt
I Rålambshovsparken har upprustning av strand, avsmalning av Smedsuddsvägen,
entré från Norr Mälarstrand, ny lastzon vid Rålambsleden samt upprustning av
parkleken färdigställts. Planering har skett för fortsatt upprustning av gräsytor och
vegetation, upprustning och nyanläggning av ytor för spontanidrott samt
anläggning av skatepark under Lilla Västerbron. Här begärs ombudgetering av 0,5
mnkr avseende delinvestering som skjutits upp för att samordnas med andra delar i
fortsättningen, för ett bättre totalt ekonomiskt resultat.
Pontonjärparken, av kommunfullmäktige fastställt investeringsprojekt
Upprustningen av Pontonjärparken inletts, med röjnings- och föryngringsarbeten.
Upprustningen fortsätter 2010.
Mindre upprustningar enligt nämndens egna beslut
Stadsdelsnämndens parkplan styr hur medlen använts. Exempelvis har nya
pilträd planterats längs Kungsholms strand. Ett program för upprustning av Lilla
Essingens småparker har tagits fram och ett parksamråd med parkvandring har
genomförts.
Övriga investeringar
Kommunfullmäktige gav i budget för 2009 för första gången stadsdelsnämnderna
möjlighet att utnyttja en investeringsram för inventarier och maskiner, 4,6 mnkr.
Nämnden har för 2009 utnyttjat 2,6 mnkr av detta utrymme för investeringar i
maskiner och inventarier där kostnaden varit minst ett prisbasbelopp och
varaktigheten minst tre år.
Ombudgeteringar
Kungsholmens stadsdelsnämnd har beviljats medel från Socialstyrelsen för att
kompetensutveckla personal inom äldreomsorgen. Förvaltningen har för 2009
disponerat totalt 16,9 mnkr varav 7,6 mnkr inte har utnyttjats och överförs till
2010.
Stadsdelsnämnden fick under senare delen av 2009 stimulansbidrag för att
utveckla stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Dessa 0,9 mnkr förs över till
2010.
Inom ramen för stadsmiljöverksamheten har investeringar om 0,5 mnkr
senarelagts för att totalt sett uppnå större kostnadseffektivitet.
Ombudgeteringar begärs på särskilda blankettbilagor.
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Medel för lokaländamål
Beslutade stimulansbidrag för förprojektering etc av två gruppboenden, en för
socialpsykiatri och en för omsorg om funktionsnedsatta, redovisas på särskilda
blanketter. Bägge gruppboendena färdigställs och öppnar under 2010.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna
Uppfylls helt
KF:s indikatorer
Administrationens andel
av de totala kostnaderna
(alla nämnder)

Periodens
utfall
3,75 %

Årsmål
3,6 %

KF:s
årsmål

Period

tas fram 2009
2009

Kommentar: Målet överskrids något, framför allt beroende på högre kostnader
än beräknat för köpt ekonomiadministration och större volymer efter
övertagande av Serafen och Pilträdet.
2 st

2 st

Hyreskostnadens andel
av de totala kostnaderna
för stadens verksamhet i
egen regi (SDN
förskola)

16,87 %

20 %

tas fram 2009
2009

Hyreskostnadernas
andel av de totala
kostnaderna för stadens
verksamhet i egen regi
(SDN äldreomsorg)

2,47 %

4%

tas fram 2009
2009

Antal tävlande i
kvalitetsutmärkelsen
(alla nämnder)

45 st

2009
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KF:s aktiviteter

Startdatum Slutdatum

Avvikelse

2008-01-01 2010-12-31
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
Nämndens aktiviteter

Startdatum Slutdatum

Avvikelse

2009-01-01 2009-12-31
Ekonomiutfall, prognoser och
eventuella åtgärder för budgethållning
diskuteras regelbundet vid
arbetsplatsträffarna
Synpunkter och klagomål
Medborgare och brukare kan lämna förslag, klagomål och synpunkter inom ramen
för nämndens förbättringssystem ”Vi vill bli bättre”. Rutinen för hantering av
klagomål och synpunkter har reviderats och en helt ny blankett har tagits fram.
Allmänhet och brukare kan framföra klagomål och synpunkter muntligen eller
skriftligen via brev, e-post eller stockholm.se. Beroende på synpunktens art
hanteras frågan omedelbart eller utreds för åtgärd. Oavsett om synpunkterna
åtgärdas omedelbart eller utredning krävs ska de dokumenteras för att användas i
förbättringsarbetet. Inkomna synpunkter och klagomål sammanställs och redovisas
i tertialrapporter och årsredovisningar. De synpunkter och klagomål som inkommit
2009 redovisas i bilaga.
Övrigt
Intern kontroll
Stadsdelsnämnden beslutade i samband med behandlingen av budget för 2009 att
det befintliga systemet för intern kontroll skulle uppdateras. I samband med
nämndens behandling av tertialrapport 1 redovisade förvaltningen en uppdaterad
version av system för intern kontroll.
Arbetet med intern kontroll följer den plan som fastlagts. De särskilda
granskningarna görs vanligtvis vid arbetsplatsbesök och vid kvalitetsuppföljningar
och redovisas i efterföljande rapporter.
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Uppföljning av hot och våld av brukare mot tjänsteman
Enhetscheferna ansvarar för bedömning och att åtgärder vidtas och följs upp.
Enhetscheferna utarbetar i samråd med medarbetare en plan, anpassad för
verksamheten som är väl känd och som regelbundet revideras. Avdelningschef
följer regelbundet upp arbetet med enhetscheferna.
Uppföljning av svårigheter att få fram förskolelokaler
Avdelningen Barn och ungdom har i samarbete med lokalenheten regelbundna
möten med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och fastighetsmäklare
för att hitta lämpliga objekt. BoU har även kontakt med utbildningsförvaltningen
och enskilda utövare för att få en bild av eventuella nyetableringar av enskilt
driven förskoleverksamhet. Befolkningsstatistik och prognoser följs noggrant och
trycket på förskolor inom olika delar av stadsdelsområdet analyseras kontinuerligt.
Uppföljning av andel bidragstagare i befolkningen
Kontroll och räkning av antalet bidragshushåll görs fortlöpande. Enhetschefen
ansvarar för att uppgifter från paraplysystemet tas fram varje månad och att dessa
analyseras. Individärenden följs upp och avstämning sker med Jobbtorg.
Redovisning sker enligt plan per tertial. Kontrollen av bidragsutvecklingen sker
enligt särskilda rutiner och är tillräcklig. Nära samarbete med stadens jobbtorg
som utvecklas fortlöpande. Samarbetet med Jobbtorg Stockholm har fungerat väl
avseende personer som står relativt nära arbetsmarknaden, trots det har jobbtorget
haft svårigheter att få ut dessa personer i arbete, studier etc. Jobbtorg har i
dagsläget inte haft tillräckligt utrymme att ta emot personer som står extra långt
bort från arbetsmarknaden.
Uppföljning av andel personer med långvarigt bidragsbehov
Kontroll och räkning av antalet bidragshushåll görs fortlöpande. Enhetschefen
ansvarar för att uppgifter från paraplysystemet tas fram varje månad och att dessa
analyseras. Individärenden följs upp och avstämning sker med Jobbtorg.
Redovisning sker enligt plan per månad och tertial. Kontrollen av
bidragsutvecklingen sker enligt särskilda rutiner och är tillräcklig.
Förbättringsåtgärder
Nära samarbete med jobbtorg och utveckling av rehabiliteringsinsatser.
Samordning av socialtjänstens insatser. Samarbete och avstämning med Jobbtorg
Stockholm och uppföljning av insatser sker fortlöpande. Samarbetet har fungerat
väl avseende personer som står relativt nära arbetsmarknaden, men Jobbtorg har i
dagsläget inte haft tillräckligt utrymme att ta emot personer som står extra långt
bort från arbetsmarknaden. Svårigheterna att hitta lämpliga insatser i form av
praktikplatser kvarstår. Detta medverkar till att bidragstiderna blir längre.
Förvaltningen måste komplettera Jobbtorg med egna insatser.
Försörjningsstödsenhetens projekt Vegarire har prioriterat arbetet med att hitta
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lämpliga praktikplatser till nyarbetslösa, arbetslösa ungdomar samt föräldrar i
barnfamiljer.
Särskilda redovisningar
Feriearbete ungdomar
Sommarjobb 2009 för ungdomar folkbokförda på Kungsholmen
Arbetsplatser
Klara Närpolis
Rålambshovs
Parklek
(Kungsholmen)
Essingeförsamling
Rio Servicehus
(Östermalm)
Fridas Servering
(Kungsholmen)
Förskola, Båten
och Gambrius
(Kungsholmen)
Stockholms
Dövas
Ungdomsgård
Humlegårdens
Parklek
(Östermalm)
8 arbetsplatser

Pojkar
1
3

Flickor
1
3

Födelseår
1992-1993
1991-1992

Övrig info
1 prio, 1 lottad
5 prioriterad
1 lottad

2
1

1
1

1991-1992
1992-1993

3 prioriterade
2 prioriterade

0

1

1992

1 prioriterad

0

2

1991-1992

2 prioriterade

2

0

1991-1992

2 prioriterade

0

1

1991

1 prioriterad

9 pojkar

10 flickor

1991-1993

17 prioriterade
2 lottade

Totalt har 152 ungdomar skickat in sin intresseanmälan till sommarjobb Av de 152
inlämnade intresseanmälningarna var 28 prioriterade. Av dessa 28 tackade fem nej
och tre var över 18 år. 20 stycken tilldelades plats initialt. En hoppade av innan
sommarbetet påbörjats. Av de19 återstående var nio pojkar och tio flickor. 17 var
prioriterade av socialtjänsten eller hade skickat med intyg om diverse
diagnoser. Två stycken lottades från reservlistan. Alla ungdomar var folkbokförda
på Kungsholmen och födda mellan 1991 och 1993. De arbetsplatser som tog emot
ungdomar var åtta stycken, tre inom stadsdelsförvaltningen, fem inom annan
stadsdel eller annan offentlig verksamhet.
Sommaren delades in i tre perioder som omfattade, var och en tre veckor.
Ungdomarna arbetade sex timmar om dagen i 15 dagar, allt som allt 90 timmar.
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Lönen varierade beroende av ålder mellan 69-89 kr/timma. Av de reserverade 200
000 kronorna användes 195 830.
Hemlöshet
Kungsholmens stadsdelsnämnd har inte sökt medel för att utveckla
boendealternativ eller dagverksamheter för hemlösa.
Förvaltningen har arbetat aktivt med att förebygga hemlöshet genom att förhindra
vräkningar. När förvaltningen får kännedom om att en
hyresgäst/bostadsrättsinnehavare riskerar att förlora sin bostad kontaktas
vederbörande av bosamordnaren för att om möjligt förhindra att detta sker.
Samarbete sker i detta arbete med enheten för försörjningsstöd, andra berörda
enheter inom förvaltningen, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och
kronofogdemyndigheten.
För personer som är hemlösa erbjuds olika former av stöd. Många har ett missbruk
och erbjuds insatser för detta. Boendestöd är en vanlig insats för att minska
missbruket och institutionsvården samt för att stötta individerna i att behålla sitt
boende. Stödboenden av olika slag används frekvent i arbetet med hemlösa.
Förvaltningen har även försöks- och träningslägenheter.
Sedan sommaren 2008 blockförhyr förvaltningen fem lägenheter i Stadshagens
hotellhem och samarbetar med Östermalms stadsdelsförvaltnings vuxenenhet som
också förhyr fem lägenheter. Ytterligare fyra lägenheter har därefter hyrts från
Stadshagens hotellhem fram till maj månad 2009. Antalet hemlösa har varit
konstant under senare år. Vid Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens
mätningar 2006 uppgick antalet till 99, 2008 var antalet 100. Detta stämmer även
överens med förvaltningens egen räkning på vuxenenheten och inom
socialpsykiatrin. Det stora flertalet har olika former av boenden även om det inte
är egna kontrakt eller längre tids andrahandsboenden. Av de drygt 30 hemlösa som
rapporterats från socialpsykiatrin bor närmare 30 på olika boenden och HVB (hem
för vård och boenden) sedan minst 10 år tillbaks i tiden. Tak över huvudetgarantin
har uppfyllts varenda natt. Den som söker en sängplats får det, ytterst härbärge.
Ny vårdform inom psykiatrin
Kungsholmens stadsdelsnämnd erhöll 0,6 mnkr av statsbidragen avsedda för ny
vårdform inom psykiatrin 2008. En socialsekreterare anställdes för att ansvara för
kartläggning och inventering av klienter som skulle komma att omfattas av den
nya lagen. 0,6 mnkr överfördes till 2009 års budget och har använts till fortsatta
socialsekreterarinsatser för den nya klientgruppen.
Kollo och sommarverksamhet
Under sommaren 2009 har 157 barn från Kungsholmen och Essingeöarna åkt på
sommarkollo, varav 88 var flickor. 177 barn ansökte och blev erbjudna kolloplats
men 20 barn avstod att åka då sommarkollo krockade med andra aktiviteter.
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Rålambshovsparkens parklek har varit öppen hela sommaren med aktiviteter som
kanotpaddling och dagsutflykter utöver den ordinarie verksamheten. För
ungdomarna arrangerade Fält och Fritid en sport och aktivitetsvecka med lounge i
Rålambshovsparken.
Upphandling och konkurrensutsättning
Stadsdelsnämnden har under 2009 återtagit driftansvaret för Serafens vård- och
omsorgsboende respektive Pilträdets servicehus. Gemensam upphandling av
budget- och skuldrådgivningen avbröts då inget anbud uppfyllde
kvalifikationskraven. I övrigt finns inga avvikelser från den beslutade
aktivitetsplanen.
Diskriminering
Inga diskrimineringsärenden har varit aktuella.
Jämställdhets- och mångfaldsplan
Den av nämnden fastställda planen har följts. I den plan för 2010-2012 som
redovisats som bilaga 8 till verksamhetsplan för 2010 finns en detaljerad
uppföljning av arbetet.
Rehabiliteringsprocessen
Stadsdelsförvaltningens arbete enligt stadens rehabiliteringsprocess redovisas i
särskild tabellbilaga. Det är skäl att framhålla att de nya, gemensamma arbetssätt
som fastställts centralt har underlättat arbetet med rehabilitering.
Projekt för sänkt sjukfrånvaro
Stadsdelsnämnden har erhållit 0,5 mnkr för arbete i projektform för minskad
sjukfrånvaro. Projektet har tillsammans med övriga åtgärder resulterat i en fortsatt
kraftigt minskad sjukfrånvaro. Siffror redovisas dels under medarbetaravsnittet
ovan, dels i särskild bilaga.
Bilagor


1. MAS-årsredovisning



2. Synpunkter och klagomål 2009



3. Kompetensutveckling inom ramen för stimulansbidrag



4. Kvalitet och avtalsuppföljning



5. Projekt för minskad sjukfrånvaro



6. Tabellbilagor



7. Nyckeltal
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