KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.1-576-2010
SID 1 (42)
2011-01-10

Handläggare: Jan Francke
Telefon: 08-50808000

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan Kungsholmens
stadsdelsnämnd
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Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:
1. Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplan och budget för 2011 och
överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och internpriser för 2011
3. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 158 mnkr.

Karin Norman
stadsdelsdirektör
Bakgrund
I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder
upprätta en egen verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från
den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Verksamhetsplanen följer den
struktur som anges i stadens webbaserade planerings- och uppföljningssystem,
ILS. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för
verksamhetsområdena fastställer nämnden uppföljningsbara mål för sina
verksamheter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av förvaltningsledningen. Verksamhetsplanen har behandlats i
samverkan med de fackliga organisationerna den 13 januari. Stadsdelsnämndens
pensionärsråd och handikappråd har behandlat verksamhetsplanen vid sina
respektive sammanträden den 17 januari.
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Inledning
Kungsholmen – där medborgaren är i centrum
Kungsholmen är en unik stadsmiljö som kombinerar storstadens möjligheter med
närhet till grönområden och till Mälarens stränder. Stadsdelen upplevs som trygg
och tillgänglig och medborgarna är nöjda med den verksamhet som
stadsdelsnämnden ansvarar för.
Nämndens verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i visionen om ”Ett Stockholm i
världsklass”. Genom att vidareutveckla verksamheter på Kungsholmen mot än
högre kvalité och mål- och resultatuppfyllelse, vill nämnden bidra till
förverkligandet av visionen.
I verksamhetsplanen beskrivs de resultat stadsdelsnämnden förväntar sig under
2011. Redan idag får verksamheterna, i egen såväl som i enskild regi, goda betyg i
brukar- och medborgarundersökningar. För att ytterligare öka nöjdheten och för att
styra verksamheterna mot effektivt resursutnyttjande där dokumenterad kunskap
och forskning tas tillvara, fokuserar nämnden på fortsatt utveckling av styrning
och resultatuppföljning.
Medskapande, kompetenta och professionella medarbetare som agerar utifrån en
väl känd och accepterad värdegrund utgör viktiga förutsättningar.
Kungsholmen växer och hade vid utgången av 2010 över 60 000 invånare. Vid
slutet av 2011 beräknas befolkningen överstiga 63 000 och 2013 66 000.
Tillväxten sker i huvudsak i Västra Kungsholmen, där utbyggnad av bostäder och
arbetsplatser beräknas pågå de kommande tio åren.
Befolkningsstrukturen förändras successivt. Antalet barnfamiljer ökar medan
antalet personer över 80 år minskar under de kommande åren för att i slutet av
decenniet börja öka något igen. Serviceutbudet anpassas kontinuerligt till
förändringarna. De närmaste åren minskar behovet av vård- och omsorgsboende
för äldre medan behovet av nya förskoleplatser ökar.
Verksamheten för Barn och ungdom består av förskolor, verksamheter för barn
och ungdomar med funktionsnedsättning, preventionsarbete, parklekar, sommarkollo samt fritids- och kulturverksamhet. Området motsvarar ungefär en fjärdedel
av budgeten. Fokus riktas 2011 mot två områden. Det är utbyggnad av förskolan
så att barnomsorgsgarantin kan hållas och implementering av förskolans
reviderade läroplan som börjar gälla vid halvårsskiftet. Preventionsenhetens
verksamhet, som ses över under året, bidrar till en gynnsam utveckling för barn
och ungdomar. Samarbetet med skolor, socialtjänst, polis med flera aktörer i drogoch brottsförebyggande arbetet fortsätter.
Det största verksamhetsområdet, äldreomsorgen, motsvarar knappt hälften av
stadsdelsnämndens budget. Verksamheten omfattar biståndshandläggning och
anhörigstöd samt olika verksamheter som ger möjlighet för äldre att få sina behov
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av omsorg tillgodosedda. Här finns vård- och omsorgsboende, servicehus,
dagverksamhet och hemtjänst. Verksamheterna bedrivs i egen regi och av privata
utförare på entreprenad. Anhörig- och frivilligcentret Baltzar är en öppen
träffpunkt som erbjuder sociala aktiviteter och anhörigstöd. Kvalitetsuppföljare,
medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering följer
varje år upp alla verksamheter för äldre.
Biståndshandläggare genomför individuell uppföljning och under 2011 inriktas
arbetet på att utforma bättre arbetsmetoder för individuppföljning, framför allt
inom hemtjänsten. Rapporter med resultat på stadsdels- och enhetsnivå ska
utarbetas och presenteras.
För att få en budget i balans fortsätter arbetet med att anpassa antalet platser i
vård- och omsorgsboende till en minskande äldre befolkning.
Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för
att de som bor eller vistas i stadsdelsområdet får den hjälp och det stöd de behöver
i socialt utsatta situationer. De insatser som erbjuds ska vara utformade i samråd
med den enskilde och skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt.
Inriktningen under 2011 är att vidareutveckla det förebyggande arbetet bland barn,
ungdomar och vuxna för att i ett tidigt skede uppmärksamma individer som är i
behov av insatser. Försörjningsstödsenheten arbetar för att bidragstagare ska bli
självförsörjande. Arbetsföra bidragstagare hänvisas omgående till praktik eller
arbete genom Jobbtorg. Bidragstagare med begränsad arbetsförmåga erbjuds
aktiva insatser med målet att klara egen försörjning.
Inriktningen inom området stöd och service till personer med funktionsnedsättning
är att identifiera och undanröja hinder för delaktighet i samhället samt ge
förutsättningar för ett självständigt liv. Två nya gruppbostäder, Lusten och
Välgången, öppnar under året.
Kungsholmens parker, som är välskötta, vackra och trygga, är en stor tillgång för
såväl kungsholmsbor som andra besökare. Upprustning och underhåll av parkerna
sker i enlighet med fastställd parkplan, där en viktig ledstjärna är att öka såväl
tillgänglighet som trygghet.
Sjukfrånvaron bland våra medarbetare har under de senaste åren kraftigt minskat.
Målet på 6,5 procents sjukfrånvaro 2010 har nåtts och för 2011 är målet 6 procent.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig
och växande stad för boende, företagande och besök
Utveckling
Utbyggnaden av bostäder i det nya området Västra Kungsholmen fortsätter. Även
den kommersiella servicen byggs ut och småbutiker öppnar i bottenvåningarna på
de nya bostadshusen. Detta skapar nya arbetstillfällen samtidigt som det ger
närservice till de boende. Utbyggnaden av området fortsätter under de kommande
tio åren och nya bostäder och arbetsplatser tillkommer successivt. Även den
offentliga servicen och omsorgen byggs ut, bl a diskuteras en framtida
spårvagnslinje. Under 2011 öppnas två gruppbostäder i kvarteren Lusten och
Välgången.
Under år 2010 föddes drygt tusen barn inom stadsdelsområdet och barnantalet
beräknas fortsatt öka i samma takt. Sökandet efter lämpliga förskolelokaler pågår
kontinuerligt. Flera permanenta förskolor kommer att stå klara 2012. En paviljong
för förskola planeras för senare delen av 2011 invid Kristinebergs slott. Ytterligare
nyetableringar kommer att krävas på andra håll inom stadsdelen. I början av året
startas verksamhet i en ny paviljong på Stora Essingen. Löpande samråd sker med
fristående förskolearrangörer för att säkerställa att det finns tillräckligt antal
platser. Nämndens prioritet är att uppfylla barnomsorgsgarantin.
Nya park- och promenadstråk längs Hornsbergs Strand mot Kristinebergs Strand
färdigställs etappvis. Efter nämndens beslut om parkplan för Kungsholmen har
omfattande investeringar gjorts i bl.a. Rålambshovsparken för att göra den till en
än mer inbjudande miljö för kungsholmsbor och besökare. Parkinvesteringar
fortsätter i bl.a. Rålambshovsparken och Pontonjärparken under 2011.
Nämnden bidrar till ett hållbarare samhälle t.ex. genom att medarbetare cyklar
istället för att åka bil, genom källsortering och genom att spara på energi.
Frågor kring tillgänglighet är angelägna och aktuella, särskilt i
nyproduktionsområden där det är möjligt att göra rätt från början. Det är viktigt att
perspektivet inte bara handlar om trösklar och trottoarkanter.
Alla barn- och ungdomsverksamheter engagerar barnen och ungdomarna i arbetet
för en mer tillgänglig stad med särskilda insatser på den internationella
funktionshinderdagen den 3 december.
Brottsförebyggande
I det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ-K, deltar stadsdelsförvaltningen,
polisen, näringslivet, församlingarna, skolan m.fl. för att öka tryggheten i
stadsdelsområdet. Kommunfullmäktiges brottsförebyggande program är en viktig
utgångspunkt för arbetet.
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Kvinnofrid och våld i nära relationer är viktiga frågor. Ett aktivt arbete pågår i
förvaltningen och genom ett gemensamt projekt i norra innerstaden, i syfte att
kartlägga och vidareutveckla kvinnofridsarbetet.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i
norra Europa
Genom att tillhandahålla verksamhet av hög kvalité som invånare och brukare är
nöjda med, bidrar Kungsholmens stadsdelsnämnd till att Stockholms stad ökar
sina konkurrensfördelar när företag ska välja etableringssort för verksamheter.
I nybyggnadsområdet Västra Kungsholmen skapas ett stort antal bostäder och
arbetsplatser. En utvecklad offentlig och kommersiell service, bra
kommunikationer och ett centralt läge är exempel på vad som gör Kungsholmen
attraktivt för företag.
Stadsdelsförvaltningen samarbetar på olika sätt med näringslivets lokala
organisationer, bl.a. som länk mellan företagen och stadens olika funktioner.
Planerade upphandlingar genomförs i enlighet med beslutad aktivitetsplan och
enskilda förskolor startar i stadsdelsområdet.
KF:s indikatorer
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla
nämnder)

Årsmål KF:s årsmål
35 %

Periodicitet

35 %

År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande
Stadsdelsnämnden bidrar till målet bl.a. genom att omgående motivera arbetsföra
personer till praktik eller arbete genom Jobbtorget. För personer med begränsad
arbetsförmåga och svårigheter att komma in på arbetsmarknaden erbjuds
arbetslivsinriktad rehabilitering med målet varaktig egen försörjning. Att ha
arbete, annan sysselsättning och en egen försörjning innebär möjligheter att delta i
en social gemenskap och minskar risken för att hamna i utanförskap. Det naturliga
nätverk som gemenskapen på en arbetsplats eller en utbildning skapar, blir en
skyddsfaktor som kan uppväga risker som personer av olika anledningar har för att
hamna utanför samhället.
Likaså är det viktigt för barn att växa upp i familjer där föräldrar har arbete och
egen försörjning. Nästan alla människor har någon arbetsförmåga. Det är viktigt,
både för den enskilde och för samhället, att denna arbetsförmåga tas tillvara.
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KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de
aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i
förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)

3%

öka

Tertial

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi
(alla nämnder/bolag)

60 st

3 500 st

Andel barn som lever i familjer som är beroende av
ekonomiskt bistånd

1%

5,0 %

Tertial

Andel barn som växer upp i familjer med
ensamstående föräldrar som är beroende av
ekonomiskt bistånd

0,7 %

2,7 %

Tertial

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i
förhållande till befolkningen

0,5 %

2,5 %

Tertial

Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av
ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24
åringar i förhållande till befolkningen

1,2 %

2,1 %

Tertial

Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt
bistånd i förhållande till befolkningen

0,5 %

2,2 %

Tertial

Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av
ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna
invånare

0,5 %

1,4 %

Tertial

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

52 %

52 %

Tertial

År

NÄMNDMÅL:

Individer klarar sin egen försörjning (social omsorg)
Genom aktiv handläggning och insatser både för personer som är arbetsföra och
för personer som står långt från arbetslivet, ska beroendet av försörjningsstöd
fortsätta att minska och självförsörjningen öka. Arbetsföra personer motiveras
omgående till praktik eller arbete genom Jobbtorget. Personer med begränsad
arbetsförmåga och svårigheter att komma in på arbetsmarknaden riskerar att
hamna i ett långvarigt bidragsberoende och utanförskap. De behöver mycket stöd
för att närma sig praktik, arbete eller studier. Många av dessa personer har varit
utanför arbetslivet i flera år och erbjuds aktiva insatser med målet att bli
självförsörjande. ARIRE (Arbetsinriktad rehabilitering), en delverksamhet inom
försörjningsstödsenheten, kartlägger, samverkar och utför arbetslivsinriktad
rehabilitering till personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden med
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målet varaktig egen försörjning. Genom ett riktat och målmedvetet arbetssätt, med
individuellt anpassade insatser, är målet att fler personer i denna målgrupp ska
övergå till egen försörjning. 24 årsplatser beräknas ständigt vara aktuella inom
ARIRE.
Det förväntas att antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd minskar och
fler blir självförsörjande. Den genomsnittliga bidragstiden förkortas och kostnader
för försörjningsstöd minskar.
Nämndens indikatorer
Andel personer med socialmedicinska- och
rehabiliteringsskäl i egen verksamhet (ARIRE) som går till
egen eller annan försörjning.

Årsmål
25 %

Periodicitet
Tertial

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar
Stadsdelsnämnden är remissinstans i stadsmiljöfrågor. Nämnden verkar på olika
sätt för att öka medborgardialogen och samverkan inom staden i frågor som rör
förändringar i stadsmiljön, t.ex. genom öppna temamöten i aktuella
stadsmiljöfrågor. Nämnden deltar i planeringen av Västra Kungsholmen för att
värna om en långsiktigt hållbar stadsutveckling.
Stadsdelsnämndens verksamheter agerar miljövänligt genom att källsortera,
sortera ut biologiskt nedbrytbart köksavfall på så många ställen som möjligt,
kompostera där så är möjligt och lämpligt samt spara energi t.ex. genom att
använda lågenergilampor. Transporter sker till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Stadsdelsnämnden har 120 tjänstecyklar och bara en bil, en
miljöbil som drivs med biogas. Några enheter är KRAV-certifierade. Varje enhet
har ett miljöombud som återkommande erbjuds vidareutbildning för att kunna vara
ett stöd för ytterligare miljöförbättringar.
Stadsdelsnämnden och förvaltningen kan ytterligare bidra till en hållbar livsmiljö
genom att öka andelen ekologiska livsmedel, ställa miljökrav vid inköp och upphandling, minska användningen av kontors- och engångsmaterial och verka för
god ventilation och inomhusmiljö.
Målen om minskad elförbrukning är svåra att nå. Många nya lokaler hyrs in, bl.a.
för att klara barnomsorgsgarantin. Att i förväg säkert säga något om den totala
elförbrukningen är därför vanskligt. Ambitionen måste dock vara att sänka
elförbrukningen per kvadratmeter.
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KF:s indikatorer

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

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

50 %

40 %

År

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

100 %

100 %

År

Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade
fordon exkl. utrycknings- och specialfordon

0%

tas fram 2011

År

Andel fordon som använder odubbade vinterdäck,
exkl. utrycknings- och specialfordon (alla
nämnder/bolag)

100 %

100 %

År

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och
leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla
nämnder/bolag)

95 %

85 %

År

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor
av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)

16 %

16 %

Tertial

Andel medarbetare som under arbetstid använder
miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten

85 %

85 %

År

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

100 %

100 %

Månad

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)

100 %

tas fram av
nämnden

År

Elförbrukning (alla nämnder/bolag)

4 300 000
kWh

645 gWh

År

Elförbrukning per kvadratmeter

65
kwh/kvm

80 kWh

År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och
idrottsmöjligheterna i Stockholm
Kulturen ska nå så många som möjligt. För kultur för barn i våra verksamheter
vägleds vi av kulturplanen "Kultur i ögonhöjd". För äldre i utgör den en viktig del
i nämndens mål om att brukare har en meningsfull tillvaro genom sociala
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aktiviteter. För kultur- och föreningsliv finns möjligheter att söka stöd av nämnden
för verksamhet som kompletterar nämndens verksamheter.
I Rålambshovsparken firas traditionsenligt nationaldagen. Årets firande är det
sjätte i ordningen. Nationaldagsfirandet är en folkfest som lockar infödd som
inflyttad och bjuder på möjligheter att uppleva kultur och fritidsaktiviteter över
generationsgränser. Firandet arrangeras i samarbete med Kulturskolan i
Stockholm, ideella organisationer inom kultur och idrott, lokala näringsidkare
samt frivilligorganisationer.
Barn och unga deltar i kultur- och idrottsaktiviteter av olika slag i parklekar och
fritidsgårdar. Det kan vara allsång, lekar, musikutövning, snowboardåkning,
skating m.m.
NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar deltar i olika former av skapande, lek och rörelse
(barn och ungdom)
Barn stimuleras till skapande, lek och rörelse inom förskolan. Med det stora antal
barn som föds i stadsdelsområdet spelar också de öppna verksamheterna en stor
roll. Barn får stimulans och föräldrar har möjlighet till erfarenhetsutbyte i den
öppna förskolan. Öppna förskolan samarbetar också med flera interna men även
externa verksamheter. För att underlätta föräldrars val finns information om
förskolor, om vårdnadsbidrag m.m. i öppna förskolan.
På Kungsholmen och Essingeöarna finns tre parklekar, varav en drivs i enskild
regi. Där finns möjlighet till stimulerande och utvecklande miljöer som inspirerar
till olika former av skapande, lek och spontanidrott i en säker och trygg miljö.
Rålambshovparkens parklek driver fritidsklubb i samarbete med Kungsholmens
grundskola.
Ungdomar har inflytande över och deltar i främjande verksamhet inom
stadsdelsområdet.
Ungdomars idéer fångas upp av Preventionsenheten Fält och Fritid som hjälper
dem att genomföra aktiviteter och arrangemang. I samarbete med
kulturförvaltningen och "En Snabb slant" erbjuds ungdomar stöd i att skapa olika
kulturarrangemang. Samverkan sker med lokala föreningar för att skapa fler
möjligheter till utövande av idrott och kultur. Ungdomar har tillgång till en fullt
utrustad replokal som finns på fritidsgården Kuggen.
Alla barn och ungdomar i åldern 9-16 år erbjuds plats på sommargård (kollo). Det
är viktigt att barn och ungdomar får mötas över sociala, etniska och kulturella
gränser. Barn och unga som av olika skäl har större behov än andra att åka på
kollo prioriteras för att få sina behov tillgodosedda.
Barn och ungdomar boende inom stadsdelsområdet tar del av det som barn- och
ungdomsverksamheterna har att erbjuda.
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KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt
renhållning
Säkerhetsarbete
Kommunfullmäktige har fastställt ett säkerhetsprogram för Stockholms stad som
nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för inom sina respektive
verksamhetsområden. Varje nämnd ska ha en fastlagd plan för säkerhetsarbetet
och bedriva ett aktivt förebyggande arbete. Under 2011 intensifieras arbetet med
enheternas säkerhetsplaner. Alla anställda i staden ska känna till och följa gällande
säkerhetsbestämmelser samt aktivt arbeta för en ökad säkerhet i stadens
verksamheter.
Det brottsförebyggande arbetet är särskilt inriktat på tidiga insatser för att minska
risken för unga att inleda en kriminell karriär.
Parker
Parkerna är viktiga vardagsmiljöer för många fler än stadsdelsområdets invånare.
Parker, grönområden och lekplatser är städade, välskötta och underhålls
kontinuerligt. Kontroller av driftentreprenörernas arbete görs löpande. Visionen
Stockholm som en promenadstad är särskilt viktig i områden där förtätning sker.
KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och
grönområden

60 %

60 %

År

Antal identifierade sårbarheter som
nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta
förebyggande med under året

2 st

tas fram 2011

År

Antal inträffade incidenter

65 st

tas fram 2011

År

KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser

2011-01-01

2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar är trygga i närområdet (barn och ungdom)
Ungdomar ska känna sig trygga, ha inflytande och kunna påverka sin fritid.
Ungdomar och föräldrar känner att fältassistenterna är tillgängliga och skapar
sammanhang som uppmuntrar till delaktighet. Samarbetet med skolor, socialtjänst,
polis med flera fortsätter.
Stadsdelarna i innerstaden har en samverkansöverenskommelse med City
polismästardistrikt. I BRÅ-K finns bl.a. närpolisen, skolan, SL och det lokala
näringslivet representerade förutom representanter från stadsdelsnämndens olika
verksamheter. Målen är att genom förbättrad samverkan öka tryggheten för barn
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och ungdomar, minska risken för unga att inleda en kriminell karriär och att lindra
brottens skadeverkningar för såväl unga brottsoffer som förövare.
Särskilt fokus läggs på det förebyggande arbetet och tidiga insatser när det gäller
barn och ungdom.
Stadsdelsnämnden har en relativt god kunskap om problem och resurser när det
gäller brottslighet, otrygghet och brottsförebyggande arbete i stadsdelsområdet.
Kunskapen bygger på information från polis, socialtjänst, näringsliv m.fl.
Informationen utgör underlag för diskussion och prioriteringar i det lokala
brottsförebyggande rådet. Trygghetsfrågor är aktuella också vid bedömningen av
detaljplaner och tillståndsärenden.
NÄMNDMÅL:

Alla parker och grönområden är välskötta och attraktiva för invånare
och besökare och Kungsholmen upplevs som ett tryggt
stadsdelsområde
I enlighet med Vision 2030 ska parkerna utvecklas till en gemensam resurs för allt
fler invånare. Där ska finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i en
vacker, grönskande, tillgänglig, trygg och välskött park.
För att möta allmänhetens behov och önskemål utvecklas fler funktioner i
parkerna. Ett steg i detta är att stärka medborgardialogen och sträva efter att fånga
upp olika målgruppers synpunkter. Samtidigt måste hänsyn tas till parkernas
kulturhistoriska och ekologiska värden. En utmaning är att förbereda parkerna i
enlighet med översiktplanens vision om Stockholm som en promenadstad med
förtätad stadsbebyggelse.
Parkerna i innerstaden har många besökare och är viktiga vardagsmiljöer för
boende i stadsdelen. Parkernas attraktivitet och stadens täthet innebär stort slitage,
vilket kräver intensiv skötsel och varsam upprustning och förnyelse. De många
gamla och värdefulla träden ställer också krav på hantering för att garantera
säkerhet och succession. Kungsholmens parkplan är vägledande vid upprustning,
restaurering samt skötsel av parker och övriga grönytor. Tillsammans med
trafiknämnden och andra nämnder ska stadens parkstrategier och policyfrågor
utvecklas.
Kontinuerligt uppföljning av driftentreprenader är viktiga åtgärder för att få parker
och grönområden ännu mer välskötta och attraktiva. Lekplatserna
säkerhetsbesiktigas, åtgärdas och förnyas. Skötseln av plaskdammar, strand- och
bryggbad följer gällande myndighetskrav. Anläggningarna underhålls löpande.
Parkerna är en gemensam resurs för alla invånare. Det finns plats för både
aktiviteter och avkoppling i en vacker, grönskande, tillgänglig, trygg och välskött
park. De gröna sambanden mellan parkerna med gång- och cykelvägar inbjuder
till promenader, jogging- och cykelturer.
Stadsdelsnämnden ansvarar för parker men förmedlar löpande synpunkter på
renhållning och trygghet i alla delar av stadsdelsområdet till trafiknämnden m.fl.
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Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Kungsholmsborna tycker att Stockholm är en ren och
välstädad stad att bo i.

60 %

År

Kungsholmsborna tycker att Stockholm är en trygg stad
att bo i.

80 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Genomföra städinsatser utöver avtalen i de mest utsatta
parkerna

2011-01-01

2011-12-31

Ta hänsyn till tillgänglighets- och trygghetsaspekter vid
parkupprustningar, anläggning av förskolelokaler mm

2011-01-01

2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Konsumtion av alkohol och droger bland ungdomar är låg. (barn och
ungdom)
För att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer på individ-, grupp- och
samhällsnivå finns nätverk kring ungdomar. Dessa innebär ett nära samarbete
mellan skolor, socialtjänst, polis samt andra stödfunktioner för barn, ungdomar
och föräldrar. Utifrån lokala behov planeras och genomförs det förebyggande och
uppsökande arbetet. Stockholmsenkäten är ett kartläggningsinstrument som
används i det arbetet. Det är en totalundersökning om ungdomars normbrott och
avvikande beteende som genomförs vartannat år med enkät till elever i år 9 och år
2 på gymnasiet. Tillsammans med Kungsholmens nattvandrare,
föräldraföreningarna, stadsdelsområdets församlingar och Rädda Barnen
arrangeras föreläsningar för Kungsholmens föräldrar.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
Stadsdelsnämndens verksamheter har tydligt fokus på medborgarnas behov och
resultatet av utförda tjänster. Organisation och arbetssätt är anpassade för att möta
medborgarnas behov. Arbetet präglas av konkreta arbetssätt och kunskapsbaserade
metoder. Den arbetsmetod som används inom alla verksamhetsområden resultatbaserad styrning - innebär att fokus flyttas från aktiviteter (vad vi gör) till
resultat och effekter (vad vi vill uppnå). Med detta vill vi nå ökat brukarfokus och
i förlängningen en ökad effektivitet.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald
Valfrihet erbjuds genom det valfrihetssystem och den kundvalsmodell som finns
inom Stockholms stad. Brukarna har möjlighet att själva välja verksamhet inom
förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning
samt inom socialpsykiatri. För att underlätta valet för medborgarna har verktyget
Jämför service utvecklats och finns på stadens hemsida.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för
att lära och utvecklas
Från den 1 juli 2011 gäller förändringarna i den reviderade versionen av
förskolans läroplan. Den innehåller förtydliganden och kompletteringar av vissa
mål och riktlinjer, kompletterande avsnitt om uppföljning, utvärdering och
utveckling samt förskollärares och förskolechefers ansvar. Implementeringen av
läroplanen kommer att ske parallellt med införandet av resultatbaserad styrning.
Under våren görs gemensamt en genomlysning av förskolans verksamhet i
förhållande till den reviderade läroplanen. Resultatbaserad styrning innebär att det
blir tydligt för alla som arbetar inom förskolan vilka resultat som ska uppnås.
Uppföljningen av resultaten och framtagandet av nya indikatorer kommer att ge ett
bra underlag för kommande fortbildningsinsatser.
För att säkra kvaliteten och öka attraktionen för arbete i förskolan finns nätverk
som samlar pedagoger från alla förskolor. I nätverket diskuteras frågor som driver
den gemensamma utvecklingen i förskolorna framåt.
För indikatorn nedan, Antal förskolebarn per anställd, ska målvärdet
tas fram i tertialrapport 1.
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KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

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

35 %

minska

Tertial

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

40 %

minska

Tertial

Andel enheter som genomför systematiskt
barnsäkerhetsarbete

100 %

tas fram av
nämnden

År

Andel förskollärare av antal anställda

46 %

öka

År

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende trygg och säker miljö

80 %

80%

År

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande

80 %

80%

År

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts
för under året

0 st

0 st

Månad

Antal förskolebarn per anställd

tas fram 2011

År

NöjdFöräldraIndex

70

öka

År

Resultatet av enheternas självvärdering avseende
utveckling och lärande inom förskola

3,2

öka

År

KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas 2011-01-01

2011-12-31

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare
2011-01-01
kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk
grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare

2014-12-31

Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna 2011-01-01
genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation

2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Barnen har en bra grund att stå på för fortsatt utveckling, lek och
lustfyllt lärande (barn och ungdom) (Utveckling och Lärande)
Omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet i förskolans
pedagogik. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den
stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen,
innehållsrik och inbjudande. Verksamheten främjar leken, kreativiteten och det
lustfyllda lärandet samt tar till vara och stärker barnets intresse för att lära och
erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten bidrar också
till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.
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Flera förskolor har förändrat miljön så att den blir mer utmanande och rolig för
barnen. Trots det var det endast 72 procent av föräldrarna i
brukarundersökningen som instämde i att ”Miljön i förskolan stöder mitt barns
utveckling och lärande”, vilket gör att det även fortsättningsvis kommer att
vara ett utvecklingsområde.
Förskolorna ger barnen tillgång till kulturella upplevelser och uppmuntrar och
utvecklar förmågan att skapa och uttrycka sig i olika former. Kultur och estetik
är en integrerad del av lärandet i verksamheten. Arbetet med den strategiska
planen ”Kultur i ögonhöjd” fortsätter under 2011.
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Implementera ”Kultur i ögonhöjd” – för, med och av barn 2010-01-01
och unga, en strategisk plan för barn och ungdomskultur i
Stockholm 2009-2012

2012-12-31

Implementera förskolans reviderade läroplan

2011-12-31

2011-01-01

NÄMNDMÅL:

Barnen är delaktiga och påverkar sin vardag (barn och ungdom)
(Barns inflytande)
Barnen ska förstå vad demokrati är och i förskolan läggs grunden. Arbetet
fortsätter med att synliggöra både för barnen och för föräldrarna hur barnen
påverkar verksamheten i vardagen. Barnen kan fortfarande göras mer delaktiga
i planeringen, ta större ansvar för dagligen återkommande aktiviteter och att
avsluta vad de påbörjat.
NÄMNDMÅL:

Barnen är trygga och förstår och praktiserar alla människors lika
rätt och värde (barn och ungdom) (Normer och värden)
Barnen stimuleras att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma
demokratiska värderingar genom ett aktivt och medvetet arbete. Förskolan
strävar efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin
närmiljö. Öppenhet, respekt och omsorg om det enskilda barnet präglar
förskolan och inget barn ska utsättas för diskriminering eller kränkande
behandling. Alla verksamheter arbetar aktivt med sin likabehandlingsplan som
revideras årligen.
NÄMNDMÅL:

Barnen är väl förberedda inför övergången till förskoleklass (barn
och ungdom) (Samverkan)
Övergången från förskola till förskoleklass sker utifrån fastställda rutiner och
föräldrar uppmuntras att medverka. Förskolan strävar efter att nå ett
förtroendefullt samarbete med förskoleklassen för att stödja barnens allsidiga
utveckling och lärande. En samverkansplan mellan stadsdelsnämnderna och
utbildningsnämnden har antagits som grund för det fortsatta samarbetet.
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NÄMNDMÅL:

Föräldrar och förskola har god kommunikation och samverkar för
barnets bästa (barn och ungdom) (Förskola och hem)
För att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt kompletterar
förskolan hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för en positiv
samverkan. Förskoleundersökningen visar att föräldrarna är nöjda med
möjligheten att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten men
däremot vill de veta mer om vad förskolan gör för att stödja barnets utveckling.
Föräldrarna vill också veta mer om förskolans mål och arbetssätt.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg
Social omsorg
De insatser som utförs för personer med funktionsnedsättning innebär så lite
begränsning av den enskildes integritet och liv som möjligt. Stöd och service ges
utifrån att egna resurser och förmågor ska bibehållas, respekteras och utvecklas.
Två nya gruppbostäder, Välgången och Lusten, öppnar under året och blir ett
viktigt tillskott i stadens bostäder för personer med funktionsnedsättning. Under
året kommer behovet av stöd till anhöriga till brukare under 65 år att kartläggas.
Förvaltningen avser att utreda möjligheten att samordna handläggningen av
insatserna kontaktperson och kontaktfamilj enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) med andra stadsdelsförvaltningar i innerstan.
Individ- och familjeomsorgen utvecklar egna insatser för att öka kvaliteten och
undvika placeringar utanför hemmet. Detta gäller både barn, ungdomar och vuxna.
I allvarliga fall kan det bli nödvändigt att genomföra institutionsvård. För personer
med psykisk funktionsnedsättning erbjuds i första hand boendestöd och
sysselsättning samt boende. Samverkan sker med den psykiatriska öppenvården.
Försörjningsstödsenheten arbetar aktivt för att bidragstagare ska bli
självförsörjande. Personer som har arbetsförmåga hänvisas omgående till
Jobbtorget för att bli självförsörjande genom arbete. Personer med begränsad
arbetsförmåga erbjuds aktiva insatser med målet att bli självförsörjande.
Avseende barn och ungdomar sker samverkan med förskola, skola, polis och
landstingets olika verksamheter. En ny samverkansöverrenskommelse mellan
skola, förskola och socialtjänst kommer att utarbetas i syfte att utveckla och
säkerställa en god samverkan kring barn och ungdomar. Beroende- och
missbruksvården utvecklas genom samverkan i ett pågående projekt mellan
landstingets primärvård, psykiatri och beroendevård, Bromma och Kungsholmens
stadsdelsnämnder, Ekerö kommun och kriminalvården. Syftet är att gemensamt
implementera de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården.
Ett aktivt arbete pågår kring utvecklingen av kvinnofridsarbetet inom
förvaltningen. I norra innerstaden drivs även ett gemensamt projekt, i syfte att
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kartlägga och vidareutveckla kvinnofridsarbetet. Projektet stöds med statsbidrag.
Inom vuxenenheten och familjeenheten används resultatbaserad styrning. Syftet är
att öka kunskapen om vad olika insatser leder till för olika målgrupper. Det
resulterar i att verksamheterna utvecklas utifrån det som ger önskade resultat och
effekter för brukarna. Målet är att nå ökat brukarfokus och i förlängningen en ökad
effektivitet. Planering pågår för att implementera resultatstyrning inom
verksamhetsområdet funktionsnedsättning.
Inom all verksamhet med myndighetsutövning genomförs och planeras fortsatt
internkontroll genom aktgranskning av slumpvis utvalda akter. Alla
utförarverksamheter följs upp varje år av verksamhetsplanerare och i verksamheter
med ansvar enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL) även av medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Äldreomsorg
Resultatstyrning
För att styra verksamheterna mot goda resultat för brukarna och ökad effektivitet
arbetar verksamhetsområdet äldreomsorg med resultatbaserad styrning.
Resultatstyrningen består av flera delar. Som underlag finns de
kvalitetsuppföljningar som regelbundet utförs inom avdelningen, både
avtalsuppföljningar och uppföljningar på individnivå, samt resultat från
brukarundersökningar som stadsdelsnämndens, stadens, socialstyrelsens m fl.
Tydliga beställningar från biståndshandläggarna är också en viktig del av
processen.
Indikatorerna som mäter resultat är uppdelade på ordinärt boende inklusive
servicehus respektive vård- och omsorgsboende. Arbete med resultatbaserad
styrning inriktas 2011 på att utforma bättre arbetsmetoder för individuppföljning
och bättre teknikstöd för insamling av data som underlag för resultat. Rapporter
med resultat på stadsdels- och enhetsnivå utarbetas och presenteras. Årligen
återkommande enkät till brukare och dess företrädare i ordinärt boende med
hemtjänst ersätts under året av individuell uppföljning lika den för särskilt boende.
Barn och ungdom
Förskolebarn med fysiska funktionsnedsättningar har möjlighet att utveckla sina
förmågor inom habiliteringsenheterna. Under året utvecklas utbildnings- och
fortbildningsinsatser gentemot föräldrar, förskolepersonal och personliga
assistenter.
Ungdomar med psykisk funktionsnedsättning deltar i aktiviteter och utvecklas
genom korttidshemmets verksamhet.
För de indikatorer nedan som saknar årsmål ska målvärden tas fram i
tertialrapport 1. Detta innebär även att någon riskvärdering
inte kunnat göras i bilaga, Risk och väsentlighet indikatorer
2011.
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KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar

90 %

tas fram av
nämnden

År

Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård
(IoF)

70 %

tas fram av
nämnden

Tertial

Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn
och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft
insatser inom IoF

tas fram 2011

Tertial

Andel barn och ungdomar som lever i familjer som
är aktuella inom socialpsykiatrin

tas fram av
nämnden

År

Andel barn och ungdomar som lever i familjer som
är aktuella inom vuxna missbruk

tas fram av
nämnden

År

tas fram 2011

År

Andel barn och ungdomar som varit aktuella för
insatser inom individ- och familjeomsorgen och som
inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda
insatser inom IoF, socialpsykiatri

80 %

tas fram av
nämnden

Tertial

Andel klienter inom socialpsykiatrin som erhållit två
uppföljning enligt DUR under året

tas fram av
nämnden

År

Andel personer i förhållande till hela befolkningen
som har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri

tas fram av
nämnden

Tertial

Andel personer i förhållande till hela befolkningen
som har haft insatser inom IoF, vuxen missbruk

tas fram av
nämnden

Tertial

Andel personer i förhållande till totala befolkningen
som varit aktuella för insatser inom individ och
familjeomsorgen under året (IoF)

tas fram 2011

År

Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin
som upplever att de fått en förbättrad livssituation
enligt DUR uppföljningen (dokumentation,
utvärdering och resultat) (IoF)

tas fram 2011

Tertial

tas fram av
nämnden

Tertial

tas fram av
nämnden

År

Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)

Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter
avslutad insats inom IoF vuxen/missbruk

80 %
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KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter
avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri

Periodicitet

tas fram av
nämnden

År

Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom
individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella
12 månader efter avslutad insats (IoF)

tas fram 2011

År

Nöjda brukare - personer med insatser inom
socialpsykiatrin som i brukarundersökning angett att
de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och
med handläggningen av deras ärende (IoF)

tas fram 2011

År

Öppenvård i förhållande till institutionsvård (IoF)

tas fram 2011

Tertial

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

12 st

100 st

År

Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende,
vuxna och barn (stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)

86 %

86 %

År

Brukarnas nöjdhet med bemötande från
biståndshandläggare inom stöd och service till
personer med funktionsnedsättning

88 %

tas fram av
nämnden

År

Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service
till personer med funktionsnedsättning)

90 %

90 %

År

Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till
personer med funktionsnedsättning)

91 %

91 %

År

Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd
och service till personer med funktionsnedsättning)

87 %

87 %

År

Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet
fungerar

70 %

73 %

År

Andel omsorgspersonal med grundutbildning
(äldreomsorg)

70 %

89 %

År

Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd
dagverksamhet

83 %

83 %

År

Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt
boende (äldreomsorg)

83 %

83 %

År
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KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och
omsorgsboende

83 %

83 %

År

Brukarnas nöjdhet med bemötande från
biståndshandläggare inom äldreomsorgen

85 %

tas fram av
nämnden

År

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i
ordinärt boende

82 %

82 %

År

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och
omsorgsboende

89 %

89 %

År

Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vårdoch omsorgsboenden

75 %

75 %

År

Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom
hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)

85 %

75 %

År

KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra
utredningar enligt DUR/FH.

2010-01-01

2011-12-31

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

2008-01-01

2011-12-31

Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom
demensområdet

2011-01-01

2011-12-31

Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i
verksamheten

2011-01-01

2011-12-31

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

2011-01-01

2011-12-31

Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning

2011-01-01

2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar som far illa och, eller befinner sig i riskzon har
skäliga levnadsförhållanden och utvecklas gynnsamt (social omsorg,
barn och ungdom)
För att tidigt fånga upp barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara
illa utvecklas samarbetet mellan socialtjänsten, förskolan, skolan och
polisen.Tidiga insatser och förebyggande arbete prioriteras, exempelvis
evidensbaserade föräldraträningsprogram och barngrupper för barn med skilda
föräldrar. Arbete i samverkansteam med landstinget, där mödravårdscentral,
barnavårdscentral, barn- och ungdomspsykiatri, barnläkare, vuxenpsykiatri och
Verksamhetsplan Nämnd
S:t Eriksgatan 47 A
Telefon 08-50808000
kungsholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

SID 21 (42)

socialtjänst samverkar, fortsätter att utvecklas. Syftet är att tidigt upptäcka
familjer som har behov av insatser från flera verksamheter och att samverka
utifrån den enskilda familjens behov. Detta erbjuder adekvat vård och omsorg
genom en sammanhållen vårdplan för familjen.
Ett sätt att fånga upp ungdomar är via Ungdomsmottagningen, som drivs
tillsammans med Östermalms och Norrmalms stadsdelsnämnder. Den riktar sig
till ungdomar 13- 22 år och förebygger psykisk och fysisk ohälsa genom att
stärka och stödja ungdomar i att hantera sin sexualitet, respektera sig själva och
sin omgivning samt förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara
sjukdomar. Mottagningen har en bred somatisk och psykosocial kompetens.
Det tvååriga projektet TJEJSAM är ett samverkansprojekt i norra innerstaden
mellan socialtjänst och skola för att förebygga och minska psykisk ohälsa samt
drog- och alkoholkonsumtion bland tonårsflickor i årskurs 8. Projektet stöds
med statsbidrag. Genom att arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer ökar
möjligheterna att tidigt upptäcka individer i riskzon. Tidig upptäckt är viktig för
att kunna ge adekvat stöd. Om stöd inte ges i ett tidigt skede kan det innebära
stora påfrestningar i den enskildes livssituation och behov av mer omfattande
insatser. Erfarenheten visar också att ju tidigare insatser kan ges, desto större
möjlighet till en positiv utveckling för den enskilde.
Utredningar och insatser förväntas vara av sådan kvalitet att behovet av bistånd
upphör eller är så litet som möjligt.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel barn som varit aktuella för utredning eller insats på
Familjeenheten den senaste 12-månadersperioden på
grund av föräldrars omsorgsförmåga, där det inte
inkommit nya anmälningar.

60 %

Tertial

Andel ungdomar som varit aktuella för utredning eller
insats på Familjeenheten den senaste 12månadersperioden, på grund av kriminalitet, där det inte
inkommit nya polisanmälningar.

40 %

Tertial

Andel ungdomar som varit aktuella för utredning eller
insats på Familjeenheten den senaste 12månadersperioden, på grund av missbruk, där det inte
inkommit nya anmälningar om missbruk.

40 %

Tertial

NÄMNDMÅL:

Individer har ett varaktigt boende (social omsorg)
Det förebyggande arbetet mot hemlöshet prioriteras. Ett aktivt arbete bedrivs
för att förhindra vräkningar, bl.a genom bosamordnare och uppsökande arbete.
När förvaltningen får kännedom om att en person eller familj riskerar att
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förlora sin bostad kontaktas den personen och erbjuds stöd och rådgivning. Ett
nära samarbete pågår med enheten för försörjningsstöd, hyresvärdar,
bostadsrättsföreningar och kronofogdemyndigheten i syfte att förhindra
vräkningar. Hemlösa personer erbjuds hjälp- och stödinsatser och en väg till ett
stabilt och självständigt boende.
Andel personer som har ett stabilt och självständigt boende förväntas öka.
Nämndens indikatorer
Andel boende i försöks- och träningslägenheter som har
ett varaktigt boende vid årets slut.

Årsmål
90 %

Periodicitet
Tertial

NÄMNDMÅL:

Individer lever ett liv utan missbruk (social omsorg)
De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården implementeras i
berörd verksamhet. Allt arbete utgår från ett utpräglat vårdkedjetänkande,
vilket innebär att den vård som erbjuds är sammanhållen, ofta mellan olika
aktörer. Insatserna är individuellt utformade och syftar till att öka individens
självständighet och förmåga att klara sin vardag. Insatserna följs upp i syfte att
ta reda på om de givit förväntat resultat. En s.k. case-manager arbetar med
riktade insatser till personer med missbruk och psykisk ohälsa.
Insatserna förväntas vara av sådan kvalitet att individen kan bli drogfri
alternativt hantera sitt missbruk så att han eller hon inte är beroende av stöd
eller bistånd. Individens motivation och socialarbetarens kompetens och
erfarenhet är grunden för att goda resultat uppnås.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel personer som genomgår eller genomgått en
sammanhållen vårdkedja där ett förbättrat resultat går att
påvisa.

40 %

Tertial

Andel personer som genomgår eller genomgått en
sammanhållen vårdkedja.

60 %

Tertial

NÄMNDMÅL:

Individer med funktionsnedsättning lever ett så självständigt liv som
möjligt utifrån sina förutsättningar (social omsorg, barn och
ungdom)
Personer med funktionsnedsättning får en god omsorg, stöd och service. Stödet
präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet. Människor med
funktionsnedsättning har, så långt det är möjligt, samma möjligheter som andra
att leva ett självständigt liv och att ha ett arbete, daglig verksamhet eller
dagverksamhet att gå till. Stöd och service till personer med
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funktionsnedsättning bedrivs i enlighet med grundläggande värderingar och
etiska riktlinjer i lagen, såsom respekt för alla människors lika värde. Den
enskilde deltar i framtagandet av sin genomförandeplan och har stort inflytande
över hur insatsen utförs. För att varje person med fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning ska kunna forma sitt eget liv behöver generella insatser
kompletteras med stöd och service efter individuella behov.
I stadens enkätundersökning förväntas svaren från personer med
funktionsnedsättning visa höga värden avseende inflytande och delaktighet.
Brukarens önskemål och personalens kompetens och erfarenhet är grunden för
att goda resultat uppnås inom funktionshinderomsorgen.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd.
(Socialpsykiatri)

10 %

År

Andel livsområden där stöd ges av DUR:s 11 livsområden
(Dokumentation, Utvärdering och Resultat) och som i
snitt fungerar för den enskilde. (Socialpsykiatri)

80 %

År

NÄMNDMÅL:

Anhöriga klarar situationen och kan stötta sin närstående
(äldreomsorg)
Anhöriga ska enligt socialtjänstlagen erbjudas stöd för att underlätta vården av
en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. De
anhörigas behov delas in i två grupper: behov av avlastning från vårdsysslan
och bundenheten respektive behov av individuellt stöd i form av t.ex.
stödsamtal. Inom Kungsholmens stadsdelsområde finns anhörigstöd i form av
anhörigkonsulent, hemvårdsbidrag, dagverksamhet, avlösning i hemmet,
avlastning och växelvård, trygghetsplats, anhöriggrupper m.m. Information om
anhörigstöd lämnas av anhörigkonsulent och biståndshandläggare.
Anhörigstödet utvecklas med hjälp av de stimulansmedel som
stadsdelsnämnden får. Arbetet inriktas på att identifiera och söka upp de
anhörigvårdare som idag inte är kända för att informera om de olika stödformer
och verksamheter som finns. Samverkan mellan kommun, landsting, frivilliga
och privata aktörer utvecklas i syfte att hitta individinriktade stödformer för
anhörigvårdare.
Nämndens indikatorer
Ordinärt boende: Andel anhöriga med anhörigstöd som
instämmer i att de vet var de ska vända sig om den
närståendes hjälpbehov

Årsmål
95 %

Periodicitet
År
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Nämndens indikatorer
Ordinärt boende: Andel anhöriga med anhörigstöd som
upplever att de får det stöd de behöver i tillvaron

Årsmål
70 %

Periodicitet
År

NÄMNDMÅL:

Brukare får bra mathållning i en god måltidsmiljö (äldreomsorg)
Det finns behov av förbättringar inom området bra mathållning och god
måltidsmiljö både inom ordinärt boende och särskilt boende.
Kompetensutveckling för omvårdnadspersonal i såväl egen regi som
entreprenaddriven verksamhet genomförs därför inom ramen för den statliga
utbildningssatsningen Stimulansbidrag. Kontaktmannaskap inom hemtjänst och
servicehus avseende kost och måltider utvecklas och fördjupas i ett delprojekt.
Vid en boendeenhet på Alströmerhemmet fördjupas metoder och arbetssätt
kring kost och måltider genom utbildningsprojektet ”Matglädje hela livet”.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Ordinärt boende: Andel brukare som tycker det är
trivsamt när de äter

85 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de kan
påverka maten

85 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som uppskattar maten
och tycker att den är god

85 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som tycker det är trivsamt
när de äter

75 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som uppskattar maten och
tycker att den är god

75 %

År

NÄMNDMÅL:

Brukare får god kvalitet och service utifrån planering, uppföljning
samt information om rättigheter och valmöjligheter (äldreomsorg)
Kvalitetsuppföljning
Avtalsuppföljningen omfattar alla vård- och omsorgsboenden, servicehus samt
kundval inom hemtjänst som utförs av entreprenörer och egen regi.
Kvalitetsuppföljare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig
för rehabilitering följer varje år upp alla verksamheter för äldre. Kungsholmens
stadsdelsnämnd har också uppföljningsansvar för ett antal verksamheter med
ramavtal med Stockholms stad.
Biståndshandläggarna genomför individuell uppföljning på vård- och
omsorgsboenden och hemtjänst. Avdelningschef och uppföljarna har
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regelbundna möten med entreprenörerna. Där följs avtalet upp, diskussioner
förs om innehållet i verksamheten, gemensamma frågor tas upp och det sker ett
erfarenhetsutbyte.
För att säkerställa uppföljningen i stadsdelsnämndens interna kontroll har
verksamhetsområdet årliga uppföljningsplaner som omfattar alla utförare, såväl
egen regi, entreprenad som hemtjänstutförare inom kundvalet.
Återkopplingsmöten genomförs alltid med genomgång av
uppföljningsresultatet med de utförare som nämnden har uppföljningsansvar
för. Därutöver genomförs regelbundet återkommande möten med alla utförare.
Uppföljningarna är en del av resultatstyrningen men redovisas även i
tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
Kraven på uppföljning har ökat. Dels krävs noggrannare uppföljning av att
biståndsbesluten verkställs och dels tillkommer nya utförare, framför allt inom
hemtjänsten. Under 2011 kommer biståndshandläggarnas organisation och
resurstilldelning att ses över för att stärka uppföljningen av individuella
biståndsbeslut.
2010 års uppföljningar visar brister inom en del områden hos utförarna. Bland
annat gäller det dokumentation, kontaktmannaskap, kompetensutveckling samt
hälso- och sjukvård. Den kunskap som utbildning inom ramen för
stimulansbidragen ger måste behållas och vidareförmedlas inom varje
organisation. Här krävs en mer aktiv medverkan från alla utförare än idag.
Samverkan mellan SoL- och HSL-personal behöver bli bättre. Framför allt ska
skriftlig information föras över mellan dessa olika personalgrupper för att få en
bättre helhetssyn i omvårdnaden och omsorgen om den enskilda brukaren. En
tydlig koppling kan göras till ledning och styrning. Inom ett antal
utförarenheter har ledningen lång erfarenhet men hos vissa privata utförare
saknas chefserfarenhet och chefsutbildning vilket avspeglar sig i ledarskapet.
Introduktion för nya chefer och överföring av senaste uppföljningsprotokoll
saknas ofta. Kvalitetsuppföljningen 2011 inriktas på att följa upp ledning och
styrning inom hemtjänst och särskilt boende.
Äldreboendeplanering
En gemensam äldreboendeplan tas fram tillsammans med övriga
stadsdelsnämnder i innerstan och kommer att presenteras i samband med
ärendet Budget för 2012 med beräkningar för 2013 och 2014. Antalet
ansökningar till servicehus minskar och under 2011 kommer stadsdelsnämnden
att påbörja planeringen för att omvandla ett av stadsdelsnämndens två
servicehus till trygghetsboende.
Hemtjänst
Förutsättningarna inom hemtjänsten har förändrats avsevärt de senaste åren.
Riktlinjer, avtal, bedömningsinstrument och ersättningssystem har tillkommit
vid olika tidpunkter och blir ibland motsägelsefulla. Även i årets budget
aviseras en del nyheter. Ökade krav ställs på omsorgspersonalen - att
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dokumentera och att vara samordnare för insatserna hos enskilda brukare, det
som ingår i rollen som kontaktperson. Risken är att en för liten andel av den
biståndsbedömda tiden går till brukarna. Förutsättningarna har förändrats så
mycket inom hemtjänsten att staden bör ta ett helhetsgrepp och utreda ett helt
nytt system som motsvarar dagens krav.
Patientsäkerhetslagen
En ny lag, Patientsäkerhetslagen, träder i kraft 1 januari 2011. Syftet är att
främja patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra
vårdgivarens ansvar. Vårdgivare ska arbeta förebyggande genom ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva hur det organisatoriska ansvaret
är fördelat samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse.
Projektet SNAC-K
Genom Kungsholmens stadsdelsnämnd ingår Stockholms stad sedan 2001 som
en av tre kommuner i forskningsprojektet The Swedish National Study on
Aging and Care. Projektet drivs av Äldrecentrum och har två inriktningar, en
befolkningsstudie och en vårdsystemstudie.
Befolkningsdelen avser att studera åldrandet och de olika faktorer som
påverkar detta. Ett representativt urval av personer över 60 år på Kungsholmen
och Essingeöarna undersöks. Vårdsystemdelen följer äldre personer med
långvarig vård från stadsdelsnämnden och landstinget. Data beskriver
utvecklingen av äldres behov av vård och omsorg och hur detta tillgodoses av
både kommun och landsting. Vårdsystemstudien är en unik uppföljning av
äldrevården. Resultaten presenteras kontinuerligt i rapporter.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Ordinärt boende: Andel brukare som har fått tillräcklig
information om valmöjligheter för hemtjänst

80 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som har gjort aktiva val
om hemtjänst

70 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de får
de insatser som de är beviljade

90 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som vet vilka insatser de
ska få enligt beslut

95 %

År

Ordinärt boende: Antal Lex-Sarah anmälningar

0 st

År

Särskilt boende: Andel brukare som har gjort aktiva val om
vård- och omsorgsboende

65 %

År

Särskilt boende: Antal Lex-Maria anmälningar

0 st

År

Särskilt boende: Antal Lex-Sarah anmälningar

0 st

År
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Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

NÄMNDMÅL:

Brukare får god personlig vård och omsorg (äldreomsorg)
Socialstyrelsen har utarbetat Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom. Riktlinjerna är ett stöd för kommun och landsting att styra
hälso- och sjukvården och socialtjänsten genom öppna och systematiska
prioriteringar. Riktlinjerna implementeras i hemtjänsten, primärvården och i
särskilt boende under 2011. Inom hemtjänsten sker detta i samverkan med
primärvården inom ramen för stimulansbidragen. I särskilt boende är respektive
utförare ansvarig.
Kvalitetsuppföljningarna inom hemtjänsten visar på de problem som ett delat
huvudmannaskap mellan landstinget och kommunen medför för den enskilde i
ordinärt boende. Ett ökande antal utförare av hemtjänst och primärvård innebär
stora påfrestningar på samarbetet och den planerade överföringen av
hemsjukvård från landstinget till kommunen är i det perspektivet positiv. Inom
Kungsholmens stadsdelsområde finns i dagsläget 82 olika utförare av hemtjänst
att välja bland och vid de upphandlingar som staden gör enligt LOV (Lag om
valfrihetssystem) fyra gånger per år blir utförarna fler. Det finns åtta
vårdcentraler inom stadsdelsområdet med lika många olika vårdgivare.
Det finns brister i kompetensen hos utförarnas personal. Andelen med
grundutbildning måste öka och kunskaperna i svenska språket förbättras.
Omvårdnadspersonal i egen regi deltar i möjligaste mån i de utbildningar som
äldrenämnden ansvarar för. Entreprenörer och andra privata utförare ansvarar
själva för att grundutbilda sin personal.
Förutom de utbildningsinsatser som varje utförare själv ansvarar för fortsätter
arbetet med kompetensutveckling inom äldreomsorgen i enlighet med den
inriktning som fastställdes 2006. Utbildningarna genomförs inom ramen för
den statliga utbildningssatsningen Stimulansbidrag och omsorgspersonal från
både verksamhet i egen regi och på entreprenad deltar. 2011 års insatser och
aktiviteter är en del av ett långsiktigt arbete och integreras med innehållet i
vardagsarbetet i särskilt boende och inom hemtjänsten. Syftet är också att skapa
nätverk för fortsatt lärande. En del av stimulansmedlen förutsätter en
samverkan med landstinget lokalt och en gemensam plan skall tas fram.
Kompetensutvecklingen fokuserar på demensvård, läkemedelsgenomgångar
och det sociala innehållet i vården och omsorgen.
Nämndens indikatorer
Ordinärt boende: Andel av utförarna där mer än 90
procent av personalen har 5 års erfarenhet/relevant
utbildning

Årsmål
60 %

Periodicitet
År
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Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Ordinärt boende: Andel av utförarna med årligen
uppdaterad fortbildningsplan

100 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare där det är
kontaktpersonen/kontaktpersonerna/”ditt vårdbiträde”
som i första hand utför insatsen

70 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de får
god omvårdnad

80 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att det
oftast är samma personer som hjälper dem

65 %

År

Särskilt boende: Andel av utförarna där mer än 90 procent
av personalen har 5 års erfarenhet/relevant utbildning

50 %

År

Särskilt boende: Andel av utförarna med årligen
uppdaterad fortbildningsplan

100 %

År

Särskilt boende: Andel brukare där dokumenterad ADLbedömning är utförd

85 %

År

Särskilt boende: Andel brukare där dokumenterad
riskbedömning avseende nutrition/malnutrition är utförd

85 %

År

Särskilt boende: Andel brukare där riskbedömning
avseende risk för trycksår är utförd (enligt Nortonskalan)

85 %

År

Särskilt boende: Andel brukare med individuellt utredd
inkontinens

85 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de får
god omvårdnad

80 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som upplever att det oftast
är samma personer som hjälper dem

70 %

År

NÄMNDMÅL:

Brukare har en meningsfull tillvaro (äldreomsorg)
Sociala aktiviteter
Att uppnå en ökad livskvalitet för den enskilde och ett större socialt innehåll i
verksamheten är viktigt. I avtalen med nämndens entreprenörer finns reglerat
om aktiviteter, stimulans och socialt innehåll. Alla ska ha en uppdaterad
genomförandeplan där även sociala aktiviteter ingår. Det kontrolleras dels vid
den årliga kvalitetsuppföljningen, dels vid den individuella uppföljningen.
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Alla vård- och omsorgsboenden har i olika omfattning en plan för sociala
aktiviteter. Av veckoplaneringen framgår vad som erbjuds de äldre under
veckan och planeringen finns väl synlig så anhöriga och andra besökare kan ta
del av den. Kvalitetsuppföljningarna visar att mer fokus bör ligga på
individuella aktiviteter. Alla som bor på vård- och omsorgsboende såväl som i
ordinärt boende erbjuds utevistelse.
Anhörig- och frivilligcentret Baltzar
Anhörig- och frivilligcentret Baltzar är en öppen träffpunkt som även
samarbetar med frivilliga och frivilligorganisationer. Där erbjuds många
programpunkter med underhållning och kultur. Sedan två år finns dagutflykter
med lunch för äldre vars syfte är att bryta ensamhet och isolering och ge de
äldre möjlighet till utevistelser och att få en vällagad måltid i en stimulerande
miljö. Verksamheten är inte biståndsbedömd och kan även ge möjlighet för
anhöriga, som vårdar en närstående, att få avlösning genom att den närstående
tillsammans med sin avlösare deltar i utflykten.
Dagverksamhet
För att underlätta kvarboende i ordinärt boende och för att bryta social isolering
finns dagverksamheter. Inom Kungsholmens stadsdelsområde finns tre
dagverksamheter för olika målgrupper: Titania, Gläntan och Lidnersgården.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Ordinärt boende: Andel brukare som instämmer till viss
del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro
utifrån: social samvaro

80 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som instämmer till viss
del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro
utifrån: utevistelser

80 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss
del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro
utifrån: aktiviteter inom boendet

60 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss
del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro
utifrån: social samvaro

60 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss
del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro
utifrån: utevistelser

50 %

År
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NÄMNDMÅL:

Brukare har självbestämmande och integritet (äldreomsorg)
De allra flesta brukare inom Kungsholmens stadsdelsområde har aktuella
genomförandeplaner men utförarna behöver fortsätta att arbeta med innehållet.
Framför allt bör planerna bli mer individuellt utformade för att säkerställa att
omsorgen om den enskilde utförs utifrån dennes egna behov och önskemål.
Under 2011 kommer biståndshandläggarna att ytterligare granska och följa upp
innehållet i genomförandeplanerna.
Genomförandeplanerna, som de är utformade i Paraplysystemet, är fortfarande
svåra att använda praktiskt i verksamheterna. Även brukarna har svårigheter att
förstå både syfte och innehåll. Ny genomförandeplan ska tas fram varje gång
ett nytt biståndsbeslut kommer. På grund av personalens ”ovana” tar
dokumentationen fortfarande alldeles för mycket av personalens tid och när
kontaktpersonerna har semester faller ofta dokumentationen helt eller delvis.
IT-systemen Paraplysystemet och Vodok måste hela tiden utvecklas för att
motsvara användarnas krav. Staden bör ta ett större ansvar och samlat grepp för
att systematiskt förvalta och utveckla systemen.
Inom ramen för stimulansbidragen genomförs utbildning i metoder för
bemötande av personer med demenssjukdom. Stadens värdegrund för
äldreomsorgen och den Nationella värdegrunden ska implementeras i alla
verksamheter.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de har
haft möjlighet att påverka hur hjälpen/insatserna utförs

80 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som har aktuella
genomförandeplaner

80 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de
bemöts respektfullt av personalen

95 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som har aktuella
genomförandeplaner

80 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de
bemöts respektfullt av personalen

95 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de har
haft möjlighet att påverka hur hjälpen/insatserna utförs

80 %

År
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NÄMNDMÅL:

Brukare är trygga (äldreomsorg)
I omsorgen om den enskilde är kontaktmannaskapet centralt och borgar för den
enskildes trygghet. Kontaktpersonen är den som ansvarar för helheten hos den
enskilde och kvalitetsuppföljningarna visar att här finns
förbättringsmöjligheter. De utbildningar som ska genomföras inom ramen för
stimulansbidragen har alla fokus på kontaktmannaskapet.
Nyckelfri hemtjänst ska prövas på hemtjänsten på Hantverkargatan.
Trygghetslarmssystemet på Serafens vård- och omsorgsboende är inte helt
funktionellt och ett nytt trygghetslarmssystem upphandlas under 2011.
Pensionärer som är över 75 år får kostnadsfritt hjälp med göromål i hemmet av
stadsdelsnämndens vaktmästarservice. Verksamheten är reguljär sedan 2006.
Värn för äldre finns sen länge inom Kungsholmens stadsdelsområde och riktar
sig till äldre personer som blivit utsatta för hot eller våld. För närvarande pågår
en kartläggning och utredning av hur kvinnofridsarbetet och Värn för äldre kan
samarbeta.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Ordinärt boende: Andel brukare som känner sig nöjda
med hemtjänstens förmåga att skapa trygghet

75 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som känner till vem som
är deras kontaktperson eller "deras" vårdbiträde

90 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de är
informerade om: vad som ska ske, när, hur, av vem

75 %

År

Ordinärt boende: Andel brukare som vet var de ska vända
sig när de har frågor/synpunkter etc gällande insatsen

90 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som känner sig trygga i
boendet

85 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som känner till vem som är
deras kontaktperson eller "deras" vårdbiträde

90 %

År

Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de är
informerade om: vad som ska ske, när, hur, av vem

60 %

År
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NÄMNDMÅL:

Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning får god
information om verksamheten, dess mål och det egna barnets
utveckling (barn och ungdom)
Föräldrar får kontinuerlig information om verksamheten och är delaktiga i
planering och utförande av den eller de insatser som barnet är i behov av. För
att minimera antalet möten mellan föräldrar och olika experter och personer
som på något sätt är inblandade i barnets vardag har verksamheterna så långt
det är möjligt samordnade möten och insatser.
Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning upplever att de får
god information om verksamheten, dess mål och det egna barnets utveckling.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och
utmanande arbeten
Medarbetarnas engagemang garanterar verksamhetens kvalitet
Engagerade och kompetenta medarbetare bidrar till skapa samhällsnytta i alla de
olika verksamheter som stadsdelsnämnden ansvarar för. Medarbetarnas förmåga
och vilja att samarbeta och gemensamt skapa goda resultat för stockholmarna är
avgörande för att klara det gemensamma uppdraget att uppnå ett Stockholm i
världsklass. För att klara det behövs medarbetare som förstår sin roll och
verksamhetens uppgift. Stadsdelsnämndens och förvaltningens arbetsplatser
präglas av medskapande som innebär ett aktivt, engagerat och ansvarsfullt
förhållningssätt där alla upplever meningsfullhet, ser sig själva i ett sammanhang
och har möjlighet att vara med och påverka.
2010 års medarbetarenkät visar ett fortsatt gott medarbetarindex på 63 procent.
Under 2011 arbetas medarbetarenkätens resultat igenom på arbetsplatserna med
syfte att ytterligare förbättra den gemensamma arbetsmiljön.
Gemensam värdegrund
Framgångsrika organisationer styrs av tydliga, kända och gemensamma
värderingar. Värdegrunden sammanfattar värden som är gemensamma för alla i
stadsdelsförvaltningen, som gäller under alla omständigheter och som inte kan
förhandlas bort. Värdegrunden handlar om både rättigheter och skyldigheter. Den
innebär rätten att bli hörd likväl som skyldigheten att lyssna till andra. I ett gott
socialt klimat kan en öppen kommunikation föras där alla visar varandra respekt. I
vårt arbete använder vi dialogen då den främjar förståelse och respekt och skapar
förutsättningar för att uppnå gemensam förståelse och ett ständigt lärande.
Stadsdelsförvaltningens samtliga medarbetare har arbetat fram en värdegrund för
den egna arbetsplatsen. Den utgör grund för den förvaltningsgemensamma
värdegrunden som fastställs i början av 2011. Arbetsplatsernas egna värdegrunder
ska tillsammans med stadsdelsförvaltningens gemensamma värdegrund prägla vårt
förhållningssätt mot dem som verksamheten är till för och för hur vi som
medarbetare uppträder mot varandra.
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En god arbetsmiljö och en lärande organisation
En arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande och kompetensutveckling har
grundläggande betydelse för såväl verksamhetens resultat som för medarbetarnas
hälsa, trivsel och personliga utveckling. Den lärande organisationen präglas av
problemlösning och nytänkande samt uppmuntrar till kunskapssökande och
utvecklingsmöjligheter för alla. Nätverk där goda exempel och förebilder kan
spridas är en viktig del i detta liksom fortbildning tydligt kopplade till
verksamhetens mål.
För att vara och förbli en modern arbetsplats krävs att medarbetare känner ett stort
mått av delaktighet. Stadsdelsnämndens och arbetsplatsens mål och värderingar
ska vara tydliga och väl kända. Medarbetarna ska ha möjlighet men även ta eget
ansvar för att delta i beslut och åtgärder som påverkar arbetet. Stadens
samverkanssystem ger medarbetare möjlighet till inflytande, delaktighet och
utveckling. Kärnan i samverkanssystemet är arbetsplatsträffar och samtal mellan
medarbetare och chef.
Engagerat ledarskap
Ett gott ledarskap innebär att omsätta och förmedla fattade beslut på ett sådant sätt
att medarbetare vill samarbeta och gemensamt skapa goda resultat. Det innebär att
vara den som håller mål och resultat i fokus, förmedlar viktiga värden och
samtidigt stå för nödvändiga prioriteringar. Stadsdelsförvaltningens chefer skapar
förutsättningar för aktivt medskapande genom tydlig och väl känd struktur som
alla förstår genom en öppen och tydlig kommunikation.
Som stöd i ledarskapet finns ett antal verktyg för chefer i uppdraget att leda i
förändring. Stockholms stad tillhandahåller bland annat dialogverktyg i det
kommunikativa ledarskapet, utvecklingsgrupper och traineeprogram.
Stadsdelsförvaltningens chefer samlas regelbundet i chefsforum för gemensam
fortbildning och erfarenhetsutbyte.
Varje chefs uppdrag tydliggörs och följs upp i det resultatkontrakt som upprättas
mellan respektive enhetschef och överordnad chef. Resultatkontraktet tydliggör
förväntningar om vilket resultat som förväntas uppnås inom chefens
ansvarsområde under året. Kontraktet utgår från respektive ansvarig chefs unika
verksamhet och dess förutsättningar samt chefens personliga förutsättningar.
Främja hälsa och minska sjukfrånvaro
Under senaste året har sjukfrånvaron minskat från 7,7 procent till 6,23 procent.
Stadsdelsförvaltningen har under året arbetat intensivt för minskad sjukfrånvaro
bl.a. genom ett systematiskt rehabiliteringsarbete som fortsätter under 2011. För
en fortsatt minskad sjukfrånvaro behöver särskild uppmärksamhet ägnas åt den
korta frånvaron.
Det arbete som har inletts inom några av stadsdelsförvaltningens enheter i ett
gemensamt projekt med namnet ”Hälsa och verksamhet” fortsätter under 2011.
Arbetet med en gemensam värdegrund knyts samman med resultatbaserad
styrning med syfte att tydliggöra vars och ens individuella ansvar i en
Verksamhetsplan Nämnd
S:t Eriksgatan 47 A
Telefon 08-50808000
kungsholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

SID 34 (42)

medskapande arbetsorganisation. Resultatet tillämpas i stadsdelsförvaltningens
samtliga verksamheter.
Chefer får stöd för att tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingen av
sjukfrånvaro inom alla förvaltningens enheter följs löpande upp i samband med
månadsavslut. Enheter med hög sjukfrånvaro, särskilt korttidsfrånvaro, granskas
och chefer erbjuds vid behov verktyg för förändrat arbetssätt. Chefer får fortsatt
stöd i användning av utdata, för att själva få en bra kunskap om sjukfrånvaron och
detaljerna bakom siffrorna. Bättre utdata har erhållits också på enhetsnivå efter att
hela förvaltningen är ansluten till MedHelp.
Friskvårdssatsningar i form av personalgym, rabatt på träningskort,
friskvårdsombud m.m. fortsätter. Möjligheten till friskvård på arbetstid i form av
friskvårdstimme kan användas endast av en begränsad andel av
stadsdelsförvaltningens medarbetare. För att erbjuda mer likvärdiga möjligheter
till friskvård höjs den nuvarande friskvårdssubventionen till 500 kronor per termin
och friskvårdstimmen tas bort.
Mål för 2011
Under slutet av 2010 är sjukfrånvaron väl under årsmålet 6,5 procent.
Stadsdelsnämnden räknar med att 2011 innebär en fortsatt sänkt frånvaro. Målet
sätts till 6 procent på helårsbasis. Även fortsättningsvis engageras
företagshälsovården för insatser för medarbetare vars chefer behöver särskilt stöd i
arbetet.
KF:s indikatorer
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

Årsmål KF:s årsmål
6%

4,8 %

Periodicitet
År
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Budget 2011
Belopp i mkr

Drift
Politisk verksamhet och adm
Individ och familjeomsorg
Flyktingmottagande
Stadsmiljö
Avskrivningar
Internräntor
Förskoleverksamhet
Äldreomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Fritid och kultur
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadsåtgärder
Drift nettoutfall före fond
Investeringsplan
Inventarier och maskiner
Stadsmiljöverksamhet
Utfall investeringar, netto

VP 2011 VP 2011 VP 2011 Netto T2 Bokslut
kostnader intäkter netto
2010
netto 2009
32,5
63,0
0,5
14,5
2,0
1,5
242,5
557,5
180,5
9,0
23,7
8,9
1 136,1

1,0
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
32,0
101,0
47,5
0,9
1,5
7,6
196,6

31,5
57,9
0,5
14,5
2,0
1,5
210,5
456,5
133,0
8,1
22,2
1,3
939,5

37,6
58,8
0,6
11,0
1,9
1,5
206,3
461,9
127,2
8,1
26,0
1,3
942,2

34,3
64,7
0,4
11,3
1,6
1,7
193,0
455,8
124,7
7,8
27,2
1,2
923,7

VP 2011 VP 2011 VP 2011 Netto T2 Bokslut
kostnader intäkter netto
2010
2009
4,6
4,6
2,6
2,6
7,8
7,8
11,2
5,3
12,4
0,0
12,4
13,8
7,9

För att nämndens resurser ska användas på bästa sätt för medborgarna är det
viktigt att samtliga verksamheter bedrivs så kostnadseffektiv som möjligt och på
så sätt frigör resurser för prioriterade verksamheter. Detta sker bl a genom
samordnad styrning och tydliga former för uppföljning och jämförelser. Den
budget stadsdelsnämnden tilldelats för 2011 innebär behov av omprioriteringar
och anpassningar av verksamheterna. Lokalbehov, bemanning och
schemaläggning behöver ständigt ses över för att verksamheterna ska kunna arbeta
så effektivt som möjligt.
Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm bedriver sedan ett
antal år verksamheter tillsammans för att ytterligare effektivisera verksamheten
och resursutnyttjandet. Det gäller försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder,
stadsmiljö, ungdomsmottagning, öl- och tobakstillsyn, konsumentvägledning,
budgetrådgivning och boutredningar. På motsvarande sätt planeras för ett
samarbete kring kontaktperson och kontaktfamilj enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade och stöd till anhöriga till personer med
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funktionsnedsättning i norra innerstaden samt medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR) i hela innerstaden.
Kvaliteten i servicen till medborgarna måste vara i fokus, också i samverkan med
andra parter såsom Stockholms Läns Landsting och fristående aktörer av olika
slag. Medborgaren känner sällan organisatoriska gränser utan är främst betjänta av
så god service som möjligt.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

En förutsättning för stabilitet och kvalitet i verksamheterna är budgethållning. En
budget i obalans skapar otrygghet och tvingar fram snabba förändringar som ofta
innebär kvalitetsförsämringar. Stadsdelsnämndens verksamhet måste därför
ständigt planeras och anpassas så att den ryms inom fastställd budgetram.
Nämndens budgetuppföljning görs genom månatlig rapportering av budgetläget
till kommunstyrelsen. Två av rapporterna, tertialrapport ett och två, är omfattande
uppföljningar och analyser av verksamhet och budget. Vid befarat
budgetöverskridande ska åtgärder vidtas för att undvika obalans i budget.
Månadsrapporterna är mer översiktliga och ger signaler om läget på övergripande
nivå. Även i månadsrapporterna kan budgethållningsåtgärder ingå.
Prognossäkerheten är central i arbetet med att nå en budget i balans. Enheternas
budgetar följs regelbundet upp genom kontakter mellan enhetschef,
avdelningschef och ekonom. Prognosverktygen behöver utvecklas och förbättras.
KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Nämndens budgetföljsamhet efter
resultatöverföringar (alla nämnder)

100 %

100 %

Tertial

Nämndens budgetföljsamhet före
resultatöverföringar (alla nämnder)

100 %

100 %

Tertial

+/- 1 %

År

Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Kontinuerliga ekonomiuppföljningar på enhets-, avdelnings- och nämndnivå
genomförs. Eventuella negativa avvikelser från fastställd budget åtgärdas.
Nämndens ekonomiska förutsättningar 2011
Äldreomsorg
Stadsdelsnämndens kostnad för köp från samtliga utförare utom servicehus i
egen regi är bunden i flerårsavtal eller av kommunfullmäktige fastställd
ersättning och kan inte påverkas av nämnden. Förslaget till budget baseras på
Verksamhetsplan Nämnd
S:t Eriksgatan 47 A
Telefon 08-50808000
kungsholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

SID 37 (42)

en avvägning mellan befolkningsutvecklingen och förväntade behovsnivåer
2011. För att på sikt få en budget i balans inledde förvaltningen under 2010
arbetet med att anpassa antalet platser i vård- och omsorgsboende till en
minskande äldre befolkning. En jämförelse med andra stadsdelsnämnder med
liknande befolkningsstuktur visar att Kungsholmens stadsdelsnämnd har en
större andel personer i vård- och omsorgsboende. Åtgärdsplanen, som även
gäller 2011, innebär att utgångspunkten vid ansökan om vård- och
omsorgsboende är att den enskilde provar med insatser i form av hemtjänst,
dagvård och andra möjliga insatser innan beslut om vård- och omsorgsboende
fattas. Biståndsbedömningarna måste göras omsorgsfullt och arbetsmetodiken i
det s.k. borådet har utvecklats och möjligheten till second opinion utnyttjas.
Uppföljningar ska göras inom tre veckor efter det att den enskilde gått hem från
sjukhus med omfattande insatser från hemtjänsten. Under 2011 kommer
biståndshandläggarna att stärka uppföljningen av individuella biståndsbeslut.
Förskola
Förskoleschablonen, den ersättning nämnden får per inskrivet barn, höjs med
2,2 % 2011. Förskolepengen, den ersättning förskoleenheterna får, är 77 % av
schablonen och höjs även den med 2,2 %.
Liksom tidigare år är budgetramen för förskoleverksamheten preliminär. Slutlig
ram kommer under senhösten 2011 och bygger på antalet inskrivna barn i mars
respektive september 2011. Den preliminära ramen är beräknad utifrån
barnantalet den 31 mars 2010.
Förvaltningen prognostiserar 1 860 inskrivna barn i mars 2011 och 1 875 i
september. Färre barn gör att budgetramen blir lägre, vilket medför ett
underskott. Då schablonen är olika för stora respektive små barn krävs även att
den åldersmässiga fördelningen ligger i nivå med prognosen för att budgeten
ska vara i balans. Skulle å andra sidan barnantalet bli högre kommer även den
slutliga ramen bli högre än beräknat.
Funktionshindrade barn och ungdomar
Korttidshemmet har under en längre tid haft svårigheter att nå en budget i
balans då beläggningen inte är tillräckligt hög. De analyser som genomförts
visar att detta är svårigheter som kommer att bestå. Nämnden återkommer i
ärendet för vidare beslut i tertialrapport 1. Stockholms habiliteringsenheter är
en kommunövergripande verksamhet, KÖV, som får centrala anslag.
Verksamheten har i årets budget fått ett utökat uppdrag som handlar om att
stödet till förskolor, som tar emot barn med funktionsnedsättning, ska förbättras
ytterligare. 2 mnkr har tillförts enheten.
Fritid
Enheterna inom programområdet har fått pris- och lönekompensation i nivå
med den inom förskolan. Utöver denna har parklekarna fått en extra
uppräkning av anslaget p g a en hyreshöjning. Föreningen Vängåvan, som
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driver parklek och fritidsgård på Stora Essingen, föreslås 2011 få ett bidrag på
0,4 mnkr.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Stadsdelsnämnderna tilldelas medel i budget för omsorg om personer med
funktionsnedsättning i form av ett fast anslag och nivåersättning. Det fasta
anslaget utgör endast en liten del av hela resursfördelningssystemet men ska bl
a täcka kostnader för hemtjänst, personlig assistans som inte betalas av
försäkringskassan, och ledsagarservice.
Fördelning av nivåersättningen baseras på nivåbedömningar som görs av ett
centralt bedömningskansli i staden.
Under året kommer fokus att ligga på uppföljning av beslut och insatser.
Uppföljningarna ska göras snabbt och effektivt. Anpassningar på drygt 5,7
mnkr behöver genomföras. En förutsättning att nå detta är att vårdanordnare
går med i kundvalet enligt LOV, då kostnaderna för vuxenboenden i flera fall
åtskilligt överstiger de nivåersättningar staden tilldelar förvaltningen. En annan
merkostnad gäller personbundna tranporter gällande klienter, där priserna i det
nya centralt upphandlade avtalet, ökat kraftigt.
Individ- och familjeomsorg
En budget i balans skapar stabilitet i verksamheterna. Det innebär att mycket
omsorgsfulla biståndsbedömningar och täta uppföljningar behöver göras, som
säkerställer att insatser är anpassade efter brukarnas behov. Strukturerade
utrednings- och uppföljningsmodeller är verktyg i detta arbete.
För ekonomiskt bistånd har nämnden i kommunfullmäktiges budget fått en
minskning med 4,7 mnkr. Budgethållning 2011 är en utmaning för den
gemensamma enhet som handlägger ekonomiskt bistånd.
Investeringar
Stadsdelsnämnden har i budget för investeringar i parker och grönområden
tilldelats 7,8 mnkr.
Dessa medel fördelas på objekt enligt nedan.
Rålambshovsparken 2,0 mnkr
Genomförande av bouldering, (klätterväggar) på del av yta mellan parkleken
och Västerbron. Projektets avslutande etapp. Projektet genomförs i samarbete
med trafikkontoret.
Pontonjärparken 3,5 mnkr
Parkförnyelse med fokus på ökad trygghet och tillgänglighet.Varsam
upprustning av planteringar, markskikt, lekfunktioner och möblering. Ny
belysning i parkens nedre del. Projektets avslutande etapp. Entreprenaden
genomförs i samarbete med trafikkontoret.
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Kronobergsparken 0,5 mnkr
Program för upprustning av parken tas fram.
Lilla Essingens småparker 1,0 mnkr
Varsam upprustning av parkernas planteringar, markskikt, lekfunktioner och
möblering. Projektets avslutande etapp.
Kungsholms strand 0,2 mnkr
Program för upprustning av strandpromenaden
Gårdar längs Norr Mälarstrand 0,2 mnkr
Program för bevarande och upprustning av gårdarna tas fram.
Småparker 0,4 mnkr
Utrymme för att genomföra kommande medborgarförslag under året.
Investeringar, övrigt
Den tidiga vintern 2010-2011 har försenat ett antal delinvesteringar i nämndens
två stora investeringsobjekt; Rålambshovsparken (0,7 mnkr) och
Pontonjärparken (1,4 mnkr). Nämnden kommer därför i årsredovisning för
2010 föreslås begära ombudgetering av 2,1 mnkr, så att investeringarna kan
fullföljas enligt plan under 2011.
Försäljningar av anläggningstillgångar
Inga försäljningar av anläggningstillgångar redovisas.
Resultatenheter
Nämndens resultatenheter för verksamhetsåret 2011 framgår av blankettbilaga.
Att vara resultatenhet innebär att enheten för över årets resultat, både över- och
underskott, dock maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget, till
nästkommande år. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent
av enhetens bruttobudget.
För de två gruppboendeenheter som upphandlats i konkurrens och benämns
intraprenader, skall 100 procent av resultatet överföras till kommande år.
Om en resultatenhet uppvisar ett negativt resultat skall, om de saknar medel i
sin fond, underskottet arbetas in under nästkommande år. Om detta inte sker
skall enheten upplösas i samband med nämndens bokslut. Det kvarvarande
underskottet skall täckas av nämnden under nästkommande år. Om en
resultatenhet har vidtagit åtgärder för att eliminera ett underskott men inte helt
har lyckats med detta under nästkommande år kan dock resultatenheten få vara
kvar efter kommunstyrelsens prövning av åtgärdernas trovärdighet. Överfört
överskott ska användas i verksamheten.
Betydande projekt som inte är investeringar
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Inga betydande projekt som inte är investeringar redovisas.
Omslutningsförändringar
Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 158 mnkr 2011 (170 mnkr
2010). De härrör sig huvudsakligen från en omfattande försäljning av platser
inom äldreomsorgen och omsorg om funktionshindrade, samt intäkter för
LASS.
Medel för lokaländamål
Inga medel för lokaländamål redovisas.
Övrigt
Inget övrigt redovisas.
Särskilda redovisningar
Inga särskilda redovisningar.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva
Nämnden får en allt tydligare beställarroll vilket medför att styrning och
uppföljning måste ha en framskjuten betydelse. Ett stort och viktigt område blir att
utveckla nämndens verksamhetsstyrning genom att flytta fokus från vad vi gör till
vad vi åstadkommer för våra brukare och medborgare på Kungsholmen. Därför
kommer styrning och uppföljning av resultat för nämndens målgrupper att
prioriteras. I sammanhanget kommer indikatorer att vara till stöd för att mäta om
det arbete och de insatser som utförts medfört att vi nått våra mål. Dokumenterad
kunskap och evidens ska tas tillvara inom alla verksamhetsområden. Att öka
medarbetarnas kompetens och professionalitet är viktiga förutsättningar för att
lyckas. Kompetensväxling kan även bli nödvändigt för att utveckla
verksamhetsstyrningen.
Förvaltningen arbetar med att effektivisera administrationen och minska dess
andel av de totala kostnaderna. Lokalbeståndet anpassas kontinuerligt för att möta
de aktuella behoven. Lokaler är, efter personalkostnader, stadens största
kostnadspost, och lokalerna måste alltid användas så effektivt som möjligt.
KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Administrationens andel av de totala kostnaderna
(alla nämnder)

4%

minska

År

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)

3 st

tas fram av
nämnden

År
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Övriga frågor
Uppföljning jämställdhets- och mångfaldsplan
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor behandlas och följs upp på arbetsplatsträffar,
samverkansgrupper och förvaltningsgruppen. Jämställdhets- och mångfaldsplanen
följs upp med hjälp av medarbetarenkät, enkät om jämställdhets- och
mångfaldsarbetet på enheterna samt JÄMIX. En större utvärdering och
uppföljning görs i samband med en ny jämställdhets- och mångfaldsplan 2012.
Nationella minoriteter
Den 1 januari 2010 trädde en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
i kraft. Därmed har enskilda rätt att använda finska i kontakterna med staden.
Enskilda har också rätt att använda samiska och meänkieli under förutsättning att
ärendet kan handläggas av personal som behärskar språket.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 om riktlinjer för nämndernas
arbete då det gäller den nya lagen. Bland annat ska personalens språkkunskaper
inventeras. En sådan inventering är genomförd. Här redovisas resultatet av
kartläggningen.
Stadsdelsförvaltningen driver en finskspråkig förskoleavdelning. Därutöver finns
personal med språkkunskaper i finska även inom andra förskolor. Inom
äldreomsorgen finns personal med kunskaper i finska inom biståndsbedömning,
den kommunala hemtjänsten, vård- och omsorgsboenden och på anhörig- och
frivilligcentret. Det finns enskilt driven finsk hemtjänst. Det finns också personal
inom personlig assistans och daglig verksamhet med kunskaper i finska.
Förvaltningen gör bedömningen att detta tillfredsställer behoven.
Vid inventeringen av språkkunskaper inom förvaltningen anmäldes ingen personal
med kunskaper i meänkieli och samiska. Vid eventuella behov får tolk användas.
Det finns basinformation om staden och dess verksamhet översatt till finska på
stockholm.se. Kungsholmens stadsdelsförvaltning översätter 2011
verksamhetsplanen i förkortad version samt klagomålshanteringen till finska.
Växeln och receptionen har kontaktuppgifter till personal som talar finska.
Intern kontroll
I bilagorna Risk och väsentlighet indikatorer och Risk och väsentlighet nämndens
väsentliga processer redovisas förvaltningens bedömningar av hur stor risken är
för att något oönskat ska inträffa. I internkontrollplanen finns de indikatorer och
väsentliga processer med som särskilt ska granskas under 2011.

Bilagor
•
•
•
•

1. Aktivitetsplan
2. Blankettbilagor
3. Internpriser
4. Risk och väsentlighet indikatorer
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•
•

5. Risk och väsentlighet nämndens väsentliga processer
6. Internkontrollplan
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