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KRONOBERGSPARKENS PARKLEK
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SID 1 (9)
2011-03-01

Verksamhetsberättelse 2010
Kronobergsparkens parklek
Sammanfattande analys
Året 2010 var ytterligare ett händelserikt och roligt år här i parkleken. Året
började med rejäl vinter som gjorde att snön låg kvar länge och bildade ett härligt
snölandskap i parken. Detta innebar full rulle i pulkabacken och mycket varm
choklad i termosarna.
Det pysslades även för fullt både inne i parklekshuset samt i vår pysselbod.
Pysselboden blir som ett härligt kreativt uterum där fantasin får flöda. Utegrillen
gör även sitt för att skapa härlig stämning och god lunch/mellis.
När snön sedan började försvinna och våren tittade fram kom det ultimata
vårtecknet – vilket är när cyklarna äntligen får komma ut ur cykelboden när det
blir barmark. Detta är en stor dag för många av parklekens yngre besökare som
älskar dessa trehjulingar i olika former.
”Vision 2030 – en stad i världsklass”
Vi försöker alltid att ha ”Vision 2030 – en stad i världsklass” i bakhuvudet. Det är
något som är väldigt viktigt att ha en kontinuerlig strävan efter att bli bättre och att
utvecklas. Vi tycker också att parkleken och parklekarna representerar Stockholm
på ett väldigt bra sätt. Parkleken är främst ett ”Stockholms fenomen” och alla
människor har ofta positiva minnen av just parkleken.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt
kultur- och idrottsliv
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

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

2008-01-01

2010-12-31

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar deltar i olika former av skapande, lek och
rörelse (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Vi erbjuder besökarna möjlighet att sjunga samt pröva på olika
hantverksmetoder
Uppfylls helt

Våren innebär även att snickringen får flytta ut från snickarboden och breda
ut sig på bänkarna utanför. Snickringen är väldigt populär. Den uppskattas
av såväl stora som små – killar som tjejer.
Effekten av snickringen är att den är väldigt bra för motoriken och studier
har visat även för matematiklärandet. Barnen får även samsas om grejerna,
vilket gör att de pedagogiskt får be om saker samt vänta på sin tur.
Lägg därtill att dem på ”mikronivå” lär sig att planera och sedan genomföra.
Först får dem bestämma sig för vad dem skall göra. Sedan planera hur dem
skall göra detta och sen kommer själva utförandet.
Vi finns med och tipsar och hjälper samt ser till att det finns material och
verktyg. Det är också viktigt som sagt att det inte bara ”bankas”, utan att det
finns en tanke bakom det hela. Det är en härlig och fokuserad stämning som
råder runt snickringen.
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Allsång i Kronis
I maj körde vi igång med allsång från scenen sex onsdagar i rad. Det blev
även fyra onsdagar i september och ett Julallsångs-tillfälle i december. Vi
hade till detta finansierat en musikanläggning, utanför budget, för den
ersättningen vi fick för att ha Fas 3-arbetare här hos oss.
Vi var aktiva i att marknadsföra detta evenemang såväl på nätet, via mejl
och annonsering. Vi tryckte även upp sånghäften till varje gång. Det kom
väldigt mycket folk och vi lärde oss mer och mer längs resans gång. Det
blev ett uppskattat evenemang som skapade en härlig stämning i parken.
Vi körde även två extra allsångstillfällen på förmiddagen för förskolan och
förskoleklasser. Vi hade då i god tid först mejlat ut dessa datum till alla
förskolor och sexårs-verksamheter på Kungsholmen. Det blev en invasion
av barn och dem kom från alla ingångar till parken.
Det hela blev jättelyckat och det var en härlig syn att se glada barn stå och
sjunga och dansa i hela slänten mitt emot scenen. Vår ledlåt blev ”Jag vill
bo i en park”, ändrad version av ”Jag vill bo i en svamp” med Electric
Banana Band.
Effekten av detta var att vi satte Kronobergs Parklek och Kronobergs Parken
ytterligare på kartan, samt att mervärdet av evenemanget skapade glädje hos
folk, och rörelse och aktivitet hos barnen. När man sjunger och har roligt
lösgörs endorfiner, vilket är bra och hälsosamt för kroppen.
Enhetens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Allsång i Kronis

2010-05-12

2010-12-15

Kronis talangjakt i slutet av maj, alla barn o
ungdomar får delta med sin talang.

2010-01-01

2010-06-12

Skattjakt

2010-01-01

2011-01-01

Tillsammans med elever från Kungsholmens
friskola bygga fågelholkar under våren.

2010-01-01

2010-11-30

Vi gör om en av våra utebodar till Pysselbod.

2010-01-01

2011-01-01

Vi har musik utomhus på vår veranda.

2010-01-01

2011-01-01

Vi har snickring tillsammans i parkleken för
alla som vill.

2010-01-01

2011-01-01

Vi samverkar med förskolerektorer så
information ges till förskolerna ang
snickringen m.m

2010-01-01

2011-01-01

Avvikelse
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Enhetens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Vi sätter upp målarpapper på gaveln av
parklekshuset där barnen får måla och
uttrycka sig fritt.

2010-01-01

2011-01-01

Vi tar ut cyklar, bandyklubbor, bollar,
sandleksaker, åklappar, målarsaker m.m varje
dag.

2010-01-01

2011-01-01

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Barn- och ungdomsverksamheterna verkar för jämställdhet, respekt
och likabehandling (barn och ungdom)
Nämndens aktiviteter
Implementera ”Kultur i ögonhöjd” – för, med
och av barn och unga, en strategisk plan för barn
och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2012-12-31

Avvikelse

ÅTAGANDE:

I parkleken är alla lika mycket värda
Uppfylls helt

En kategori som ofta besöker de öppna verksamheterna, så som parkleken,
är ensamma vuxna. Dem är på inget sätt självklart någon huvudmålgrupp
för oss men dem kommer hit oavsett. Denna målgrupp har också ofta saker
med sig i bagaget, så som någon diagnos alternativt lite tragiska livsöden.
Denna kategori är väldigt speciell och kräver mycket kompetens och
erfarenhet hur man skall bemöta dessa. Dem har nämligen en tendens att
”äta upp en”, då dem troligtvis inte kanske får så mycket
uppmärksamhet/social kontakt. Detta gör att man på ett professionellt sätt
får visa att alla är välkomna till parkleken men ingen får ta över och man
måste sköta sig.
Effekten av detta är att parkleken är viktig för dessa människor, då dem ser
den som en trygghet och en fast punkt i en annars kanske ganska orolig och
osäker tillvaro. Dessa är dock som sagt inte alltid helt enkla att ”hantera”.
Våra pingispensionärer kommer varje torsdagsförmiddag och spelar pingis
och umgås. Dem är så tacksamma för att dem kan göra detta här hos oss,
och vi tycker det är trevligt att ha dem här. Det blir också ett härligt möte
när barnen och de äldre möts runt pingisbordet.
Värdegrunden är viktig för oss och vi ser hela tiden till att hålla Fas 3arbetarna informerade om hur vi ser på denna och hur vi vill att denna skall
Verksamhetsberättelse Enhet
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”förvaltas”. Respekt, glädje, humor, bra bemötande, gemensamt
ansvarstagande och lika värde är nyckelord för oss.
Enhetens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Servicegruppen kommer hit 2 ggr per vecka o 2010-01-01
arbetstränar sina brukare

2011-01-10

Vi har en gemensam timme med rörelser från 2010-01-01
träning till dans var vecka.

2011-01-01

2010-01-01

2011-01-01

Vi tar emot
arbetspraktikanter/arbetsträning/Fas 3arbetare.

Avvikelse

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar påverkar sina möjligheter till trygghet i
närområdet (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Vi ger barnen och ungdomar möjligheten att påverka tryggheten
i parken
Uppfylls helt
Enhetens aktiviteter
Kvalitéts- och brukarundersökning

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2011-01-01

Avvikelse
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

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

Startdatum

Slutdatum

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

2007-01-01

2010-12-31

Utveckla och prioritera det drogpreventiva
arbetet bland barn och ungdomar

2007-01-01

2010-12-31

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Barn, unga och vuxna i riskzon för socialt utsatta situationer
uppmärksammas tidigt (social omsorg).
ÅTAGANDE:

Vi uppmärksammar barn i riskzon
Uppfylls helt
Enhetens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Pensionärspingis spelas minst en förmiddag i
veckan.

2010-01-01

2011-01-01

Vi har samverkansmöten och ATP där vi tar
upp eventuella barn och ungdomar i riskzon.

2010-01-01

2011-01-01

Avvikelse
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

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

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Nämndens aktiviteter

Startdatum

2010-01-01
Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk
årsprognos till närmaste chef med förslag på
åtgärder om prognosen visar på negativ avvikelse

Slutdatum

Avvikelse

2010-12-31

ÅTAGANDE:

Budget följs upp vid varje tertialrapport
Uppfylls helt

Budgeten hölls - som vanligt.

Intäkter

Budget
Utfall
Avvikelse
148 000
312 000
164 000

Lön
Övriga kostnader
S:a kostnader
Anslag/nettokostnad
Årets resultat

915 000
253 000
1 168 000
1 020 000
0

Fond vid årets början
Fond vid årets slut
Förändring fond

-

959 000
297 000
1 256 000
944 000
76 000
111 000
133 000
22 000

-44 000
-44 000
-88 000
76 000

-

Synpunkter och klagomål
Det flesta synpunkter som brukarna har haft har varit roser. Vi kommunicerar hela
tiden med besökarna och frågar vad dem vill ha och vad som kan göras bättre. En
synpunkt som har kommit upp gäller besökstoaletten som är väldigt nyttjad och
därför skulle behövas fräschas upp.
Verksamhetsberättelse Enhet
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Övrigt
Verksamhetsutveckling
Vi arbetar alltid för att erbjuda våra besökare året runt en stimulerande,
utvecklande och utmanande lekmiljö - såväl ute som inne - som uppmuntrar till
rörelse och aktivitet. Vi skall även vara trygghetsskapande. Vi håller utkik efter
eventuella störningsmoment och vidtar då självklart nödvändiga åtgärder.
Vår närvaro i parken gör att såväl barn som vuxna kommer till oss ifall det är
något. Vi ska vara en naturlig samlingspunkt. Vi har väldigt mycket folk året runt
som kommer till parkleken. Hit kommer folk i alla åldrar och i alla ”former” och
umgås, lär och får energi av varandra.
Fokus här i parkleken ligger främst på barnen och vad vi kan göra för dem när det
gäller aktiviteter och trygghetsskapande. Kultur i ögonhöjd och spontanidrotten är
också alltid högprioriterad här.
Vi försöker alltid att ha ”Vision 2030 – en stad i världsklass” i bakhuvudet. Det är
något som är väldigt viktigt att ha en kontinuerlig strävan efter att bli bättre och att
utvecklas.
Vi tycker också att parkleken och parklekarna representerar Stockholm på ett
väldigt bra sätt. Parkleken är främst ett ”Stockholms fenomen” och alla människor
har ofta positiva minnen av just parkleken.
Vi vill vara en naturlig samlingsplats - "kyrkan mitt i byn-känslan".Vi har väldigt
mycket folk året runt som kommer till parkleken. Hit kommer folk i alla åldrar och
i alla ”former” och umgås, lär och får energi av varandra. Det är en härlig
stämning och vi får ofta höra att det är så bra att vi finns.
Sjukfrånvaron
Vi har sett till att alla har nyttjat sin friskvårdstimme och att man även håller igång
på sin fritid. Vi har haft stadig kontakt under sjukperioderna – på så sätt vet vi var
vi har varandra och att det blir en förebyggande planering.
Kompetenssatsningar
Vi gick bl a på föreläsning med Kaj Pollack. Vi fick kontakt med Kunskapsskolan,
så att vi i framtiden kan låna ut lokalen till dem för undervisning, och vi får då gå
gratis på deras studiecirklar som är i Kronobergs Parklek. Byte/samverkan av
tjänster med andra ord. När det gäller kompetensutveckling är det verkligen något
som vi lär oss genom vårt arbete med Fas 3 och Allsången. Detta var två nya
områden för oss.
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Uppföljning
Daglig uppföljning baserad på säkerhet, antal barn och aktiviteter, tre enkäter
genomförs, dessa riktades till barn, föräldrar och parklekarnas nätverk kring
barnen. Enkäterna baserades på barns ålder, trygghet och aktiviteter och kommer
att resultera i ett par indikatorer.
Resultatet av kvalitéts- och brukarundersökning i enkätform var väldigt positiv.
Det som framgick var att helhetsintrycket av parkleken är väldigt bra och att
attityden hos personalen är öppen/tillmötesgående.
Det har dock kommit en del synpunkter på besökstoaletten. Denna är väldigt
nyttjad och det blir tyvärr lätt en illaluktande odör. Vi har varit i kontakt med
Bengt Järlycke angående detta som i sin tur har hänvisat oss vidare till BTH Bygg.
Dem skulle komma hit så fort dem kunde och se över vad man kan göra för att
förbättra detta. Bättre ventilation och ny toalett var två av förslagen, vilket låter
vettigt.

Verksamhetsberättelse Enhet
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Verksamhetsberättelse 2010
Preventionsenheten Fält och Fritid
Sammanfattande analys
Under året har organisationen varit något instabil till följd av chefsbyte. Med
anledning av det har enhetens implementering av resultatbaserad styrning inte
fortsatt under året. Arbetet gick heller inte in i den planerade genomförandefasen.
Siffrorna som har uppgetts i indikatorerna har därför inget underlag.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt
kultur- och idrottsliv
KF:s aktiviteter
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att
uppleva och själva utöva olika former av kultur

Startdatum

Slutdatum

2009-01-01

2010-12-31

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar deltar i olika former av skapande, lek och
rörelse (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Att genomföra utbyten inom EU projekt samt att samordna
kulturprojekt
Uppfylls helt
Vi har samverkat med Studiefrämjandet i deras evenemang "Rockkarusellen".
Ungdomsgården Kuggen har anordnat filmkvällar. Under barn och ungdomsveckan
genomfördes pass med capoeira. Tillsammans med parklekarna fick barn och ungdomar
skapa skulpturer av återvinningsmaterial. Till det anordnades en tävling.
ÅTAGANDE:

Bedriva verksamhet inom ramen för fritidsgården Kuggen
Uppfylls helt
Ungdomsgården Kuggen erbjuder ungdomar att själva påverka verksamheten och dess
innehåll. Därefter sammanställa ett aktivitetsschema för terminen. Varje fredag finns
tillgång till idrottshall för spontanidrott, turneringar och evenemang. Kuggen hade en aktiv
del under förvaltningens barn och ungdomsvecka i juni.
Enhetens indikatorer
Andel ungdomar som har medverkat i
främjande aktiviteter under de senaste 6
månaderna

Periodens
utfall

Årsmål
3%

Period
Verksamhetsberättelse
2010
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Enhetens indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

Period

Kommentar:
Enheten har inte genomfört det planerade och mer omfattande underlaget som var avsett för att svara på
indikatorn. Kuggens besökare under vårterminen 2010 är 770. Enheten har haft fler främjande aktiviteter
där statistiskt underlag saknas
ÅTAGANDE:

Bedriva verksamhet med musikinslag
Uppfylls helt

Fritidsgården Kuggen arrangerade "Rockkarusellen" tillsammans med
Studiefrämjandet. Tillställningen var välbesökt. Även juryn var tillsatt med
Kungsholmsungdomar. Publiken hade möjlighet att rösta.
Fritidsgården har erbjudit ungdomar tillfällen att spela musik tillsammans
med en musikpedagog.
Under årets nationaldagsfirande deltog även Kuggen i arrangemanget för
ungdomar där musikband spelade.
Enhetens aktiviteter
Genomföra en konserttillställning inom
ramen för Studiefrämjandets Rockkarusellen

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-03-31

Avvikelse

ÅTAGANDE:

Bedriva viss verksamhet under sommaren
Uppfylls inte
På grund av ekonomi och organisatoriska orsaker utgick årets sommaraktivitet i början av
sommaren. Enheten deltog i aktiviteter och samordning vid Stockholm Stads
ungdomsfestival Ung08.
ÅTAGANDE:

Preventionsenheten fält och fritid åtar sig att genomföra
evenemang och aktiviteter
Uppfylls helt
Utöver flertal aktivteter som genomförs av Kuggen har enheten arrangerat enskilda
aktiviteter och evenemang. Vinterspelen genomfördes tillsammans med parklekarna i
Rålambshovsparken och fritidsklubbarna. Under nationaldagen hade enheten tillsammans
med ungdomsrådet hand om förvaltningens ungdomsdel. Enhetens insats under barn och
ungdomsveckan avslutades med evenemanget under nationaldagen.
Enhetens aktiviteter
Att bistå Kungsholmens Ungdomsråd i deras
aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-07-31

Avvikelse
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Enhetens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-05-31

I projektform genomföra lördagsverksamhet i 2010-01-01
samverkan med Frälsningsarmén och Svenska
kyrkans församlingar

2010-05-31

Ge ungdomar möjlighet till att se
teaterföreställningar

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Barn- och ungdomsverksamheterna verkar för jämställdhet, respekt
och likabehandling (barn och ungdom)
Nämndens aktiviteter
Implementera ”Kultur i ögonhöjd” – för, med
och av barn och unga, en strategisk plan för barn
och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2012-12-31

Avvikelse

ÅTAGANDE:

Att arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald
Uppfylls helt

I samverkan med skolorna och deras livskunskapsämne hjälper vi till att
förebygga att ungdomar inte utsätts för förtryck, trakasserier, mobbing och
utanförskap.
Under augustimånad arrangerade enheten Tillsammansdagarna för lärare
och elever från Rålambshovsskolan och Kungsholmens Grundskola.
Tillsammansdagarna är en introduktionsdag för elever på skolorna. Med
personal från skolorna genomförs ett program med samarbets, tillits och
värderingsövningar.
Enhetens aktiviteter
I samverkan anordna Tillsammansdagar med
år 6-9

Startdatum

Slutdatum

2010-08-01

2010-12-31

Avvikelse

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar påverkar sina möjligheter till trygghet i
närområdet (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Att värna och utveckla ungdomars inflytande
Verksamhetsberättelse Enhet
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Uppfylls helt
Enheten har arbetet med olika inflytandeforum för ungdomar bland annat vad gäller
förvaltningens barn och ungdomsmässa och stadsdelens nationaldagsfirande. Kuggen gjorde
en öppen inbjudan till ungdomar att komma och träffa nämndens politiker. Syftet var att
diskutera vad ungdomar vill ha på Kungsholmen. Alla som vill har även möjlighet att lämna
synpunkter och idéer på enhetens hemsida.
Enhetens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Genomföra trygghetsvandringar i samverkan
med grundskolan

2010-01-01

2010-12-31

Referensgrupp för ungdomar

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Konsumtion av alkohol och droger bland ungdomar är låg (barn och
ungdom).
ÅTAGANDE:

Enheten arbetar för att minska tillgängligheten av alkohol,
narkotika och tobak.
Uppfylls helt

Preventionsenheten koordinerar och är verksamma med
stadsdelsövergripande program - Tänk om. Enheten har förmedlat
information till föräldrar och andra intresserade vuxna om de
ungdomstrender som råder bland annat genom ett kontinuerligt nyhetsbrev.
Den kungsholmsspecifika informationen tilldelas även andra inom enhetens
nätverk.
Enheten tillgodoser skolorna med metodutveckling inom evidensbaserade
och adekvata program.
Enhetens aktiviteter
Tobaksfria ungdomar i innerstaden

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-05-01

Avvikelse

ÅTAGANDE:

Enheten åtar sig att ha tillgängliga fältassistenter
Uppfylls helt

Fältassistenterna har under två förmiddagar i veckan funnits tillgängliga i de
kommunala år 6-9 skolorna på Kungsholmen. De har även deltagit vid
fotbollsderbyn samt vid större arrangemang som exempelvis Ung08.
Fältassistenterna finns även tillgängliga på relevanta internetcommunities
och forum.

Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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Enhetens indikatorer

Periodens
utfall

Hur stor andel av föräldrarna till ungdomar
som går på högstadiet på Kungsholmen har
fått information om vårt arbete de senaste 6
månaderna

Årsmål
30 %

Period
Verksamhetsberättelse
2010

Kommentar:
Enheten har inte genomfört det planerade och mer omfattande underlaget som var avsett för att svara på
indikatorn. Enheten har informerat på föräldramöten. Ett nyhetsbrev har skickats till en kontaklista med ca
360 föräldrar. Vi aviserar löpande aktiviteter i lokaltidningarna. Samverkan sker även med nattvandrarna.
Enheten informerar vid deras träffar.
Hur stor andel av ungdomarna i åk 8 på
Kungsholmen har fått information om vårt
arbete de senaste 6 månaderna

80 %

Verksamhetsberättelse
2010

Kommentar:
Indikatorn har inte följts upp med nödvändigt underlag. Följande har genomförts: Aktivitet innan och efter
sommaren med år 8 vid Kungsholmens grundskola.
ÅTAGANDE:

Enheten åtar sig att vara goda förebilder med uppsökande
verksamhet
Uppfylls helt

Enhetens personal är synliga i en professionell roll med ett förebyggande
förhållningssätt. Det innebär att förebygga antisocialt beteende och på sikt
användning av droger (tobak, alkohol och narkotika) och kriminalitet bland
unga. Utgångspunkten i förhållningssättet tas från forskning av risk- och
skyddsfaktorer.
ÅTAGANDE:

Utveckla det preventiva arbetet i stadsdelen
Uppfylls helt

Preventionsprofilen är ett sätt att utifrån kunskapsbaserade risk- och
skyddsfaktorer diskutera hur verksamheten arbetar med att förebygga
antisocialt beteende och på sikt användning av droger (tobak, alkohol och
narkotika) och kriminalitet bland unga. Arbetet har inletts med 2 av
förskolorna samt parklekarna.
Enheten har ungdomskomet, ett föräldraträningsprogram. Under våren har 8
föräldrar deltagit.

Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad är en del i det preventiva
arbetet.
Enheten arbetar med skolorna för att ta fram adekvata program och insatser
inom ämnet livskunskap. Enheten har förmedlat kunskap, material och
kontakter till skolledning för lärarnas fortbildning.

Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

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

Startdatum

Slutdatum

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

2007-01-01

2010-12-31

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

2007-01-01

2010-12-31

Avvikelse

Kommentar:
Preventionsenheten har arrangerat en samverkansdag med närpolisen och socialtjänsten. Denna
aktivitet bygger på att hitta en gemensam plattform för arbetet och lyfta frågor kring samverkan,
möjligheter och farhågor för dialog. Samverkan med skolorna har inneburit möten på olika nivåer,
medarbetarnivå, enhetschef/rektorsnivå. Arbetsgrupper har bildats och verkat inom det
förebyggande området. Samverkan med föräldrar är en viktig del i enhetens verksamhet. Under
första delen av året har ett flertal föräldramöten anordnas utifrån uppkomna ungdomstrender.
Gemensamt med föräldrarna tar vi även fram aktuella teman till vår återkommande
föreläsningsserie.
Enheten deltar i nätverket KNÖF - ett, för Norra innerstaden, gemensamt forum för att motverka
negativa ungdomstrender. I nätverket ingår rektorer för grundskolorna, närpolischefer, enhetschef
för fältverksamhet och familjeenheterna inom socialtjänsten, fältassistenter, skoljurist och
ungdomsåklagare. Brå-K, Brottsförebyggande Rådet på Kungsholmen. Enheten sammankallar och
bistår rådet med information från Stockholm Stads preventionscentrum och andra relevanta
nätverk. Exempel på andra samverkansforum är Fält Stockholm, Program Supporter,
Preventionssamordnare i Stockholm, Nätverket för Träffpunkter i Stockholm, Fältchefer och
Ungdomsjouren.
Utveckla och prioritera det drogpreventiva
arbetet bland barn och ungdomar

2007-01-01

2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Barn, unga och vuxna i riskzon för socialt utsatta situationer
uppmärksammas tidigt (social omsorg).
ÅTAGANDE:

Enheten åtar sig att arbeta aktivt med att identifiera individer
och grupper i riskzon och att förmedla denna information vidare
till rätt instans
Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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Uppfylls helt

Enheten identifierar ungdomars arenor och trender. Vid behov arbetar
enheten med grupper som befinner sig i riskzon. Tilll hjälp används
nätverket och relevanta ungdomsinstanser
Enhetens indikatorer
Andelen ungdomar i stadsdelen vi har
identifierat i riskzon under de senaste 6
månaderna

Periodens
utfall

Årsmål

Period

4%

Verksamhetsberättelse
2010

50 %

Verksamhetsberättelse
2010

Kommentar:
Indikatorn har ej följts upp av underlag
Hur stor del av nätverket anser att vi har
haft en del i att riskfaktorerna minskat runt
ungdomarna de senaste 6 månaderna
Kommentar:
Indikatorn har ej följts upp.

Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

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

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Nämndens aktiviteter

Startdatum

2010-01-01
Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk
årsprognos till närmaste chef med förslag på
åtgärder om prognosen visar på negativ avvikelse

Slutdatum

Avvikelse

2010-12-31

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Budget
Intäkter

Utfall
Avvikelse
0
14 000
14 000

Lön
Övriga kostnader

2 710 000
440 000

2 520 000
497 000

190 000
-57 000

S:a kostnader

3 150 000

3 017 000

133 000

Anslag/nettokostnad
Årets resultat

3 150 000
0

3 003 000
147 000

147 000

Enhetens överskott beror till största del på vakanthållning av tjänst.

Synpunkter och klagomål
Enheten har inte mottagit några formella/skriftliga synpunkter under 2010. Det
kom upp synpunkter och förslag under politikerträffen på Kuggen, som vi tog till
oss och försökte utveckla, exempelvis önskemål om ett ungdomscafé för äldre
ungdomar. Vidare hade vi klagomål/åsikter skrivna om oss på ungdoms blogg,
även insändare i lokalpressen.
Enheten har fått synpunkter på att fältassistenterna inte är verksamma varje fredag.
Fältassistenternas tjänst behöver vara föredelad på så väl kväll som förebyggande
dagarbete. Med dagarbete nås fler ungdomar och är viktigt för att ge en nyanserad
bild över trender och behov. Kvällsverksamheten är en del av uppdraget.
Uppföljning och samverkan behöver också vägas in så att det blir ett effektivt
förebyggande arbete. Alla synpunkter diskuteras och analyseras på enhetens
möten.

Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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Flera föräldrar har hört av sig med positiv respons på enhetens nyhetsbrev. Den
verksamheten kommer att fortsätta och erbjudas till föräldrar vid de sammanhang
enheten presenteras.

Övrigt
Personal
Under våren genomfördes omfattande insats av företagshälsovården och extern
handledning på grund av en konfliktfylld arbetsmiljö. Ett antal kortare
fotbildningssatsningar i form av seminarium och endagarsutbildningar har
genomförts. Fortbildning i form av Rif konferens genomfördes. ART utbildning
påbörjades men avslutades inte.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron fortsätter att vara låg inom enheten.

Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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KUNGSHOLMEN
RÅLAMBSHOVSPARKENS PARKLEK

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1-015-2011
SID 1 (7)
2011-03-01

Verksamhetsberättelse 2010
Rålambshovsparkens parklek
Sammanfattande analys
Rålambshovsparken är en parklek som är en social träffpunkt där mötet över
generationsgränserna står i centrum. Det är en åretrunt öppen fritidsverksamhet för
alla åldrar, men vi prioriterar barn i åldrarna 7-15 år. Vår verksamhet kännetecknas
av att den är utomhus, lekfull, frivillig, spontan och oförutsägbar. I parkleken finns
även en fritidsklubb som riktar sig till barn som går i 4:an-6:an. Under året har
fritidsklubben haft ca 155 barn inskrivna.
Vi har haft öppet året runt och erbjudit verksamhet utifrån de olika årstiderna.
Parkleken har haft öppet varannan lördag hela året. De flesta lördagar och
söndagar när parkleken varit stängd har lokalen varit uthyrd till barnkalas.
En söndag i månaden har föreningen EAF (Ensamstående Adoptivföräldrars
Förening) lånat lokalen för verksamhet.
Personalen har fortsatt att skapa en lekfull miljö i ständig förändring med att
snickra egna lekredskap och målat med glada färger ute, vilket är ett kännetecken
för just den här parkleken.
Parkleken har under året anordnat påskfirande med den årliga piñatan, medverkat
med stadsdelens nationaldagsfirande, midsommarfirande, en familjekväll med
loppis, spökkväll under höstlovet, nobelmiddag och julmellis.
Vårt besökskök har rustats upp under vintern. Personalen isolerar och bygger om
ett uteförråd till musikrum.

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt
kultur- och idrottsliv
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

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

2008-01-01

2010-12-31

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar deltar i olika former av skapande, lek och
rörelse (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Barn och ungdomar har möjlighet till olika former av skapande,
lek och spontanidrott
Uppfylls helt

Vi har gett barn och ungdomar möjlighet till stimulerande aktiviteter,
spontanidrott, lek och rörelse dessutom skapat förutsättningar för den fria
leken. Det gör vi genom att aktivt påbörja och delta i olika aktiviteter såsom
regellekar, bollsporter, småsnickring och bygglek. Detta har inneburit att vi
har introducerat nya och gamla regellekar och idrott i verksamheten varje
vecka. Vi har bland annat ritat upp behövliga lekrutor såsom hagar, kingruta
och bilvägar samt sett till att det alltid finns nödvändigt löst lekmaterial ute
och inne.
Vi har under året jobbat med att skapa en spännande och inspirerande miljö,
där leken står i centrum. Tillsammans med parkens besökare ändrar vi
miljön i stort och smått dagligen till exempel käpphästar, målade stenar,
saker till "läskiga skogen" med mera.
Året har också präglats av lekkurser med olika vuxengrupper i samarbete
med IPA – Barns rätt till lek, deltagit i IPA:s lekvecka och sist men inte
minst lekt med våra egna besökare. Favoriterna har varit fallskärmslekar,
röda och vita rosen, häxan, kungaboll, hoppa hage och bluff.
Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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ÅTAGANDE:

Vi bevarar och utvecklar den traditionella parkleksverksamheten
Uppfylls helt

Verksamheten utformas tillsammans med besökande barnen och
ungdomarna och deras intressen och initiativ. Vi bevarar parklekens
uteverksamhet och lekens kulturarv som håller på att försvinna, detta har
inneburit att vi har introducerat nya och gamla regellekar såsom burken,
sista paret ut och idrott i verksamheten varje vecka i samarbete med
Rålambshovs fritidsklubb.
Vi bygger och utformar parkleken så att den främjar rollekar tillexempel
affär, kök, käpphästar med mera där barnen aktivt deltar i utförandet.
NÄMNDMÅL:

Barn- och ungdomsverksamheterna verkar för jämställdhet, respekt
och likabehandling (barn och ungdom)
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Implementera ”Kultur i ögonhöjd” – för, med 2010-01-01
och av barn och unga, en strategisk plan för
barn och ungdomskultur i Stockholm 20092012

Slutdatum

Avvikelse

2012-12-31

ÅTAGANDE:

Parkleken arbetar aktivt för att förhindra utanförskap.
Uppfylls helt

Genom att vi deltar i aktiviteterna så främjar vi utanförskap då personalen
ser till att alla är välkomna att vara med på sina villkor. Vi finns alltid i
barnens närhet vilket skapar en trygg miljö.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar påverkar sina möjligheter till trygghet i
närområdet (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Parklekspersonalen är tillgänglig, synlig och etablerar kontakt
med barn och ungdomar som besöker parkleken.
Uppfylls helt

I arbetet med resultatbaserad styrning har vi tagit gemensamt beslut om
enhetliga arbetskläder och namnskyltar för att synliggöra vilka som arbetar i
parken.
Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
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Vi tar aktivt kontakt med besökare genom att vara ute i parkleken, det
skapar relationer som i förlängningen ofta blir en bärande relation vilket
bygger på kännedom om besökarens intressen och familj vilket skapar en
trygg miljö för besökaren.

Verksamhetsberättelse Enhet
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

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

Startdatum

Slutdatum

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

2007-01-01

2010-12-31

Utveckla och prioritera det drogpreventiva
arbetet bland barn och ungdomar

2007-01-01

2010-12-31

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Barn, unga och vuxna i riskzon för socialt utsatta situationer
uppmärksammas tidigt (social omsorg).
ÅTAGANDE:

Parkleken samverkar med olika lokala nätverk runt barn och
ungdomar på Kungsholmen
Uppfylls helt

Vi har samarbetat med fritidsgården Kuggen där vi följer med och
introducerar fritidsgårdens verksamhet och personal för våra sexor. Vi
nätverkar med Kronis parklek och preventionsenheten fält och fritid och har
bland annat jobbat med preventionsprofilen. Preventionsprofilen tar fram en
riktlinje hur vi gemensamt jobbar för barn och ungdomar som riskerar att
fara illa eller far illa. I fritidsklubbensregi har vi försökt förbättrat
samarbetet med skolorna framför allt Kungsholmens grundskola.
Fritidsklubben samverkar och samarbetar med andra fritidsklubbar på
stadsdelsområdet.

Verksamhetsberättelse Enhet
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

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

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Nämndens aktiviteter
Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk
årsprognos till närmaste chef med förslag på
åtgärder om prognosen visar på negativ
avvikelse

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

ÅTAGANDE:

Personalen är delaktiga i den ekonomiska planeringen och
uppföljningen.
Uppfylls helt

Budget har tagits fram och planering samt uppföljning diskuterats på
personalmöten.
Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Intäkter

Budget
Utfall
Avvikelse
988 000 1 228 000
240 000

Lön
Övriga kostnader

1 555 000
578 000

1 552 000
700 000

3 000
-122 000

S:a kostnader

2 133 000

2 252 000

-119 000

Anslag/nettokostnad
Årets resultat

1 145 000

1 024 000
121 000

121 000

Investeringar
Vi har byggt om ett av våra förråd till musikrum.
Nya högtalare till musikrummet har införskaffats samt cyklar.
Vårt besökskök har renoverats.

Verksamhetsberättelse Enhet
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Synpunkter och klagomål
Inga klagomål har inkommit till verksamheten, däremot har vi fått mycket beröm
av besökarna.

Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

KUNGSHOLMEN
STOCKHOLMS HABILITERINGSENHETER

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR1.2.1-015-2011
SID 1 (12)
2011-02-24

Handläggare: Karin Porserud
Telefon: 076 82 54 027

Verksamhetsberättelse 2010
Stockholms habiliteringsenheter
Sammanfattande analys
Stockholms habiliteringsenheter erbjuder habilitering (i enlighet med Hälso och
sjukvårdslagen) till barn i åldrarna 2 – 7 år och fortbildar / handleder den vuxne
som följer med barnet under dagen. Barnen kommer till oss två dagar varje vecka.
Upptagningsområdet är kommunövergripande inom Stockholms län (s.k. KÖVA).
Sedan hösten 2010 har vi också ett uppdrag att övergripande fortbilda
förskolepersonal, vad det gäller barn med funktionsnedsättningar.
Enheten består av två verksamheter. Habiliteringsenheten Ballongen, belägen i
Skarpnäck och Stadshagens habiliteringsenhet, belägen på Kungsholmen.
Kungsholmens Stadsdelsförvaltning är ansvarig för driften av Stockholms
habiliteringsenheter.
Mer information på www.stockholm.se/habiliteringsenheterna
Under år 2010 har vår verksamhet fått extra uppmärksamhet, bland annat från
politiker. Barnens behov av extra stöd i sin vardag och förskolepersonalens
fortbildningsbehov kom i fokus. Vi är stolta över att vår verksamhet positivt
kunnat bidra till detta.
Vi har fortsatt arbetet med att utveckla och försöka evidensbasera verksamheten.
På Ballongen har vi under året genomfört ett projekt för att evidensbasera delar av
arbetet mot träningsformen Målfokuserad funktionell träning (MFT).
På Stadshagen har arbetet fortsatt med att integrera inlärningsmetoden Konduktiv
pedagogik.
För att kunna hantera journalansvaret på ett säkert sätt krävs ett datoriserat
journalsystem med inloggningsbehörigheter. Vi har under flera år lyft detta behov
men inte heller under år 2010 fått till någon lösning.
Enheten har kontinuerligt investerat i teknisk utrustning. Stadens nya ITupphandling innebar en ekonomisk och teknisk förlust. Omställningen var
dessutom extremt personalkrävande.
Båda enheterna har mycket nöjda kunder. Föräldrarna, med få undantag, önskar att
barnen ska få ytterligare perioder på enheterna och inte behöva sluta. Det är
uppmuntrande att föräldrarna rekommenderar vår verksamhet till andra.

Telefon Stadshagen: 08 508 08 614 TelefonBalllongen: 08 50817407
Epost karin.porserud@stockholm.se

www.stockholm.se
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt
kultur- och idrottsliv
KF:s aktiviteter
Barnen på Habiliteringsenheterna skall ges
möjlighet att utveckla sina förmågor

Startdatum

Slutdatum

2009-01-01

2010-12-31

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Barn- och ungdomsverksamheterna verkar för jämställdhet, respekt
och likabehandling (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Alla barn ska behandlas lika oavsett funktionsnedsättning.
Uppfylls helt

Att alla barn ska behandlas lika är en självklar grund för verksamheten vid
Stockholms habiliteringsenheter. En viktig del i det arbetet är att ge
handledning och fortbildning till den förskolepersonal, assistent eller
förälder som är med barnet under dagen hos oss. Fortbildning och
handledningstillfällena sker i grupp varje vecka och är mellan 30 – 45 min
långa. Varje tillfälle är planerat utifrån olika teman såsom barnets motorik,
kommunikation och samspel, aktiviteter i dagliga livet m.m.
Vi har tillsammans med barnens resurser diskuterat vilket förhållningssätt
man bör ha på förskolan för att barn med funktionsnedsättning blir delaktiga
i förskolans verksamhet och en del i barngruppen på samma villkor som de
andra barnen.
Utöver grupphandledningstillfällena har föräldrar, assistenter och resurser
fått individuell handledning, där barnen inte har deltagit, samt kontinuerlig
handledning under det praktiska arbetet med barnet.
Besök på barnens förskolor har gjorts vid 37 tillfällen för att se till den
fysiska och psykiska miljön och att följa upp och ge förutsättningar för ökad
delaktighet i förskolans aktiviteter.
Stadshagens habiliteringsenhet har erbjudit föräldrar, resurser samt personal,
vid de förskolor där barnen är övrig tid, möjlighet att delta i en fördjupad ½dags grundutbildning som genomförts både under vår- och höstterminen.

Verksamhetsberättelse Stockholms habiliterings enheter
Telefon Stadshagen 08 508 08 614 Telefon Ballongen 08 508 17 407
Epost karin.porserud@stockholm.se

www.stockholm.se

SID 3 (12)

En kurs för personal inom förskolorna i Stockholms län har hållits på temat
”Delaktighet i förskolan för barn med funktionsnedsättningar” Ca 25
personer deltog.
Den information som inkommer om kultur och fritidsaktiviteter som är
relevant för vår målgrupp sätts upp på anslagstavla och delges familjerna.
Den ena barngruppen har gjort en utflykt till Vattenhuset under vårterminen
för att prova på rörelselek i den varma bassängen. Barnen och deras familjer
har deltagit i en utflykt till Aspuddparkens 4- H gård. Barnen fick möjlighet
att hälsa på alla djuren och prova på att rida. Utflykten arrangerades för alla
barngrupperna.
ÅTAGANDE:

Habiliteringsenheten Ballongen bidrar med kunskap och idéer
kring lekmiljön för barn med funktionsnedsättning
Uppfylls helt

Under året har enheten tagit emot studiebesök med fokus på ute- och
lekmiljö för barn med funktionsnedsättning.
Enheten fick under hösten ett uppdrag att fortbilda förskolepersonal i
allmänhet. Två inspirationsförmiddagar/work shops kring utemiljö
genomfördes. Inbjudan vände sig till förskolepersonal i Stockholms stad.
Det var ett stort intresse och dagarna var mycket uppskattade. Cirka 20
personer deltog vid varje tillfälle.
Planerade uteperioder har genomförts både på våren och på hösten. Den
medföljande vuxne har fått handledning i hur barnet kan ges möjlighet att
delta i förskolans uteaktiviteter. De har fått tips och idéer att föra tillbaka till
barnets närmiljö. Relevanta hjälpmedel för att underlätta självständighet,
integrering och lek har provats ut.
Barn och vuxna från Stadshagens habiliteringsenhet inbjöds i slutet på
vårterminen till en förmiddag med olika aktiviteter på Ballongens gård.
Dagen avslutades med gemensam korvgrillning.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
NÄMNDMÅL:

Alla parker och grönområden är välskötta och attraktiva för
invånare och besökare.
Nämndens aktiviteter
Utvärdering av variabler och omklassning av
data i databasen PARK.

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

Verksamhetsberättelse Stockholms habiliterings enheter
Telefon Stadshagen 08 508 08 614 Telefon Ballongen 08 508 17 407
Epost karin.porserud@stockholm.se

www.stockholm.se

SID 4 (12)

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen
NÄMNDMÅL:

Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning får god
information om verksamheten, dess mål och det egna barnets
utveckling (barn och ungdom) (social omsorg).
Nämndens aktiviteter
Föräldrar ska medverka vid framtagandet av
handlingsplaner för närliggande mål och stöd
för barnets utveckling

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

ÅTAGANDE:

Varje förälder ska få en god och fortlöpande information om
verksamheten och dess mål samt det egna barnets utveckling.
Uppfylls helt

I början av varje termin gjordes en individuell behandlingsplan för varje
barn där mål formulerades tillsammans med föräldrarna. På Ballongen
bokades ytterligare ett möte för att gå igenom målen och hur de ska
tränas/övas på i hemmet, på förskolan och på Ballongen. På Stadshagen
inbjöds föräldrarna istället till ett uppföljande samtal mitt i terminen.
I slutet av varje termin utvärderades alla behandlingsplaner med föräldrarna
och resurs/assistent. Till detta möte inbjöds medarbetare från Landstingets
habiliteringscenter. Barnets kurator, psykolog och sjukgymnast har deltagit i
varierande omfattning.
Föräldrarna har fortlöpande fått information om hur vi arbetar på
habiliteringsenheten och hur deras barn utvecklas genom personliga möten,
e-post och telefonsamtal.
På Ballongen har föräldrarna varje termin dessutom fått två personliga brev
med allmän information och en kort beskrivning av vad barnet har gjort och
hur träningen fungerat.
I samband med utvärderingen fick alla föräldrar fylla i en blankett från
Handikapp & Habilitering avseende samlad utvärdering av måluppfyllelse,
nöjdhet och delaktighet. Föräldrarna var över lag mycket nöjda.
Föräldrarna fick också fylla i en utvärderingsblankett som underlag för vårt
förbättringsarbete. Stadshagen lämnade ut enkäter terminsvis och Ballongen
läsårsvis.
Verksamhetsberättelse Stockholms habiliterings enheter
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Under året gjordes 33 hembesök. Besökens syfte har varit uppföljning av
behandlingsplanes mål, inställning/justering och behov av hjälpmedel samt
frågor runt behov av anpassning av bostaden.
Personal har vid 19 tillfällen varit med vid läkarbesök som stöd till familjen.
41 besök har gjorts till olika firmor för utprovning och anpassning av
ortopediska hjälpmedel.
Tillsammans med föräldrarna har 55 besök genomförts på
Hjälpmedelscentralen för att göra utprovningar och anpassningar av olika
hjälpmedel, såsom t.ex. rullstolar, matstolar, gånghjälpmedel, cyklar,
ögonpekningsdatorer, pekskärmar och hygienhjälpmedel. Utöver dessa
besök ordinerades en stor mängd hjälpmedel till barnen för att de ska bli
mer självständiga och för att underlätta omvårdnaden av barnen för
familjerna.
Vi har på föräldrars begäran skrivit intyg till olika instanser t.ex.
försäkringskassan för att styrka barnets behov av assistans.
Båda verksamheterna har inbjudit till två föräldramöten och två Öppna hus.
Habiliteringsenhetens webbplats uppdateras cirka en gång per månad.
Terminens schema, med lovdagar, Öppet hus och dylikt finns att tillgå på
webbplatsen. Bilder på vad barnen gjort under terminen och speciella
händelser läggs upp fortlöpande.
Barnen har också regelbundet fått med sig foton hem. Bilder på när de utför
någon av dagens aktiviteter.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

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

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Nämndens aktiviteter
Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk
årsprognos till närmaste chef med förslag på
åtgärder om prognosen visar på negativ
avvikelse

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Stockholms habiliteringsenheter är en resultatenhet. Grunden för enhetens
ekonomi är ett centralt anslag från Stockholms stad. Hösten 2010 höjdes
anslaget i samband med ett utökat uppdrag att fortbilda förskolepersonal.
Enheten bedriver en kommunövergripande verksamhet (KÖVA) och tar emot
barn från hela länet. Intagningen är behovsstyrd och alla kommuner i länet
tillförs skattemedel och är ansvariga för att betala plats för sina barn. Under
vårterminen hade enheten 24 barn intagna och under hösten 23 stycken barn.
Barnen kom från Stockholm Stad, Solna, Järfälla, Lidingö, Upplands Väsby,
Värmdö, Nacka, Botkyrka och Huddinge.
Budget

Utfall

Avvikelse

Intäkter

1 994 000

1 734 000

-

Lön
Övriga kostnader
S:a kostnader
Anslag/nettokostnad
Årets resultat

5 370 000
3 424 000
8 794 000
6 800 000
0

5 658 000
2 425 000
8 083 000
6 349 000
451 000

-

Fond vid årets början
Fond vid årets slut
Förändring fond

-

721 000
854 000
133 000

Enhetens resultat blev plus 451 tusen före fond. Maximal insättning i fond
gjordes efter det.
Det positiva resultatet beror dels på att många kommuner köpte platser. En stor
bidragande orsak är också det utökade anslaget (en miljon), som tillfördes
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enheten under pågående budgetår för kompetensutveckling av
förskolepersonal. Beskedet om uppdraget kom när ordinarie verksamhet redan
startat. Vi kunde utöka med extra sjukgymnasttimmar men utöver det har
insatserna gjorts med befintlig personal.
Avvikelsen mellan beräknade intäkter och utfall beror på svårigheten att
beräkna hur många av höstterminens barn som bor i andra kommuner.
Vi har kunnat uppfylla både de åtaganden och den kompetensutveckling vi
hade planerat.
Vår goda ekonomi har också inneburit att vi kunnat stödja Kungsholmens
dagliga verksamhet med hela deras hyreskostnad för verksamheten på
Stadshagsvägen 7.

Synpunkter och klagomål
Inkomna synpunkter och klagomål antecknas, personen får respons och
synpunkten tas upp i arbetslaget så att eventuell förändring, åtgärd kan vidtas.
Utvärderingarna, som föräldrar och resurser gjort, i slutet av terminerna har legat
till grund för förändringar nästkommande termin.

Övrigt
VERKSAMHETSUTVECKLING
I och med höstens verksamhet utökade politikerna enhetens anslag och gav oss
också ett uppdrag att utveckla verksamheten ytterligare. Inriktningen ska vara att
öka stödet till förskolor som tar emot barn med funktionsnedsättningar, bl.a.
genom utbildningsinsatser. Uppföljning av barn och en extra gruppverksamhet, för
barn som ej fått plats, ingick också. Beskedet om uppdraget kom när ordinarie
verksamhet redan startat. Vi kunde utöka med extra sjukgymnasttimmar men
utöver det har insatserna gjorts med befintlig personal.
Utbildningsinsatser: En förfrågan om vilka fortbildningsinsatser som önskades
skickades till alla förskolor i länet. Utifrån svaren anordnades ett seminarium i
ämnet Delaktighet i förskolan och två inspirationstillfällen/ work shops om barns
utelek. Sammanlagt cirka 50 deltagare. Trycket på seminariet om delaktighet var
så stort att ytterligare ett tillfälle erbjuds februari 2011.
Utöver egna fortbildningsinsatser bekostade vi olika externa utbildningar till
förskolepersonal. I de externa utbildningarna deltog sammanlagt 87 personer till
en kostnad av 163 tusen kronor.
Uppföljning av barn: Uppföljningsmöten kring tre av de barn som avslutat sin
placering på Stadshagens habiliteringsenhet har genomförts vid åtta tillfällen
Verksamhetsberättelse Stockholms habiliterings enheter
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under höstterminen 2010. Dessa möten har framför allt handlat om möten
tillsammans med personal på habiliteringscenter och skolor/förskolor där barnen
numera har sin placering, men de kan även ha bestått av uppföljning och
handledning kring barnets motoriska träning och inlärning av specialtekniska
hjälpmedel såsom ögonstyrningsdatorer och takliftar.
Extra barngrupp: I uppdraget nämndes insatser för en specifik grupp barn. Det
ordnades annan verksamhet för dem, så våra insatser var inte längre aktuella.
Vi investerade i utökade lokaler på habiliteringsenheten Ballongen, för framtida
behov.
Habiliteringsenheten Ballongen:
På Ballongen har vi under året genomfört ett projekt för att evidensbasera delar av
arbetet mot träningsformen Målfokuserad funktionell träning (MFT).
MFT är en metod som utarbetats av Landstingets Habiliteringsverksamhet.
Projektet genomfördes under våren 2010. Det visade sig, vid utvärderingen, att
upplägget på Ballongens arbete väl stämde överens med tankarna i MFT. Ansvarig
för MFT har därför godkänt att Ballongen har med MFT i sin
verksamhetsbeskrivning.
MFT är en träningsform för barn som kan anses ha nytta av träning i grupp. Syftet
med träningen är att barnet ska lära sig förmågor i vardagen som är viktiga för
barnet och familjen. Träningen är målfokuserad och intensiv. Den planeras och
genomförs av personer i barnets närhet såsom föräldrar, förskolepersonal och
personal på Ballongen. Detta arbetssätt medför många hem- och förskolebesök för
att förankra målen och se över förutsättningarna för barnets självständighet och
delaktighet. Vilket innebär att se över behovet av hjälpmedel och ev. anpassningar
av närmiljön.
Vid målformulering används det evidensbaserade mätinstrumentet GAS, Goal
Attainment Scaling, samt yrkesspecifika mätinstrument.
Stadshagens habiliteringsenhet:
Stadshagens arbetsmetod är att använda den Konduktiva pedagogiken som en
inlärningsmetod i habiliteringsarbetet. Utvecklingsarbetet har pågått i flera år. Med
nyanställningar följer att vi måste säkerställa att all personal har grundkompetens i
pedagogiken. Därför påbörjades, under 2009, en utbildningssatsning i samarbete
med Bräcke diakoni i Göteborg och National Institute of CE i Birmingham. Denna
avslutades under våren 2010. Personalgruppen fick, efter avslutad utbildning,
handledning av utbildad personal från Jorielskolan där man också arbetar med
pedagogiken. Parallellt har man också fortsatt med internutbildning om konduktiv
pedagogik. Fokus har lagts vid ämnena motorik, att gå och handens motorik.

PERSONAL
KOMPETENSUTVECKLING
Verksamhetsberättelse Stockholms habiliterings enheter
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De två arbetslagen och de olika yrkeskategorierna behöver uppdatera sina
kunskaper i olika omfattning. Utgångspunkten är verksamhetens behov.
All personal var i februari på studiebesök till habiliteringen för barn och vuxna i
Uppsala för att lära oss mer om den nätverksbaserade intensivträningen (NIT) som
de har arbetat fram där.
Ett arbetslag lyssnade på Jonas Helgessons föreläsning ”Ett CP-bra liv”.
Under hösten deltog alla i en halvdagsutbildning i ABC, första hjälpen för barn.
När det har varit möjligt har vi deltagit på yrkesträffar för respektive yrkeskategori
som arrangerats av Handikapp & Habilitering, eller inom de båda
habiliteringsenheterna.
De båda enheterna delar med sig av sin kunskap till varandra
- Från Ballongen har en sjukgymnast och två pedagoger varit på Karolinska
institutet och lyssnat på en disputation om
Målfokuserad funktionell träning.
- Fem personer från Stadshagen har under vårterminen fortsatt sin grundutbildning
i konduktiv pedagogik. Utbildningen hölls i
Göteborg av engelska föreläsare.
- Två sjukgymnaster har varit på en tvådagarskurs om andning.
En sjukgymnast och arbetsterapeuten har varit på en CPUP - dag.
En sjukgymnast har gått en inspirationskurs via Handikapp och Habiliterings
utbildningsavdelning.
En sjukgymnast har gått en fördjupningskurs om cerebral pares i Uppsala.
- Båda logopederna har varit på en kurs om Grafisk alternativ och kompletterande
kommunikation (GAKK) och fått
yrkesspecifik handledning av extern konsult. Den ena har gått en tvådagskurs om
ätovilja och den andra varit på ett tvådagars
dysfagiseminarium.
- En pedagog deltog i en metoddag för specialpedagoger.
En specialpedagog har gått en kurs om CVI som arrangerades av
specialpedagogiska skolmyndigheten.
En specialpedagog har deltagit på Seminariet ”Fler ombord” arrangerat av
Wasamuseet
Två specialpedagoger har varit på Handikapp & Habiliterings två metoddagar för
specialpedagoger.
- En arbetsterapeut har gått en kurs om bostadsanpassning, programmering av
Flexiboard och huvudkontroll vid sittande i
hjälpmedel.
- Enhetschefen har gått en högskoleutbildning i ämnet ”Att möta barn och unga
med funktionsnedsättningar”.
Deltagit i Stockholms Ledardag och ett seminarium om den kommunikativa
chefen.
Verksamhetsberättelse Stockholms habiliterings enheter
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- Gjorda studiebesök: Logoped och specialpedagog har deltagit på ett
informationsmöte med Kommunikationsenheten.
Två i personalgruppen har besökt Jorielskolan och sett hur de arbetat med
konduktiv pedagogik och strukturerad pedagogik
med hjälp av TEACH- metoden.
Ytterligare en i personalgruppen har deltagit på Jorielskolans Öppna Hus.
Studiebesök har gjorts på Move & Walk och på Syncentralen.
MINSKAD SJUKFRÅNVARO, FRISKVÅRD
Totalt har enhetens sjukfrånvaro minskat. Från 5,6% år 2009 till 2,57 % under år
2010. Arbetslaget är litet, 15 personer, och därmed statistsikt osäkert, d.v.s. att
enstaka sjukskrivningar ger stort utslag i statistiken.
Enheten har inga långtidssjukskrivna.
Vi har följt de rehabiliteringsrutiner som förordas av stadsdelen och endast använt
företagshälsovården vid enstaka tillfällen under året. Tillgången till stöd från
stadsdelens personalkonsulent har varit värdefull.
Vi har arbetat med att minska smittspridningen inom enheten genom att ansluta
oss till socialstyrelsens rekommendationer och förbättra handhygienrutinerna.
Rutiner finns för att informera nya föräldrar.
Arbetet med de anställdas friskvård är prioriterat. Alla har uppmuntrats och har
utnyttjat möjligheten att ta ut friskvårdstid. Uttaget av tid noteras på flexlistorna.
All personal har fått medlemskap i Star. Möjlighet att köpa det subventionerade
kortet till stadens simhallar är uppskattat. Enheten anmälde två lag till Starsteget
Mälaren runt.
Gemensamma friskvårdsvandringar med bl.a. guidning av Skogskyrkogården har
genomförts.
Personalen, på båda enheterna, har haft regelbunden handledning av extern
handledare.
Enheten arbetar utifrån ett flextidssystem som gör det möjligt att själv påverka den
administrativa arbetstiden och på så sätt bidra till att stressen minskar.
Arbetet med de förbättringsområden som kom fram i 2009 års medarbetarenkät
har visat resultat. Nöjd medarbetar index (NMI) för hela enheten var år 2009 70
NMI. Medarbetarenkäten år 2010 mätte 78 NMI för Ballongen och 90 NMI för
Stadshagen. (År 2008 var motsvarande siffra 62 NMI)
VÄRDEGRUND
Enheten följde den föreslagna arbetsmetoden för att ta fram värdegrunden. Hela
enheten kunde delta samtidigt. När arbetet med att ta fram alla värdeord var
avslutat. Åtog sig några att göra den slutgiltiga formuleringen. Denna har
diskuterats och beslutats på en arbetsplatsträff. Värdegrunden ingår nu i enhetens
informationsmaterial. Stadsdelens gemensamma värdegrund har också behandlats
på arbetsplatsträffar,
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SAMVERKAN OCH BRUKARINFLYTANDE
Enheten har ett litet arbetslag med krav på, och möjligheter till, ett mycket nära
internt samarbete. Närheten gör att alla kan vara uppdaterade och ha ett holistiskt
synsätt på barnen.
Vi har ett mycket stort nätverk som vi samarbetar med.
Samverkan med Landstinget fungerar i enlighet med den överenskommelse som
finns med Handikapp & Habilitering. Personal från habiliteringscenter besöker
barnen på habiliteringsenheten för att kunna göra utvecklingsbedömningar, ta del
av deras träning eller samverka utifrån barnets behandlingsplan. Aktuella barn har
mätts och bedömts två gånger under året enligt CPUP, som är ett landsomfattande
uppföljningsprogram för barn med CP.
I början av år 2010 lade Huddinge kommun ner sin Habiliteringsenhet.
Stockholms habiliteringsenheters två verksamheter är nu de enda i länet. Genom
att barn från fler delar av länet söker vår verksamhet så utökas antalet
samarbetspartners med dessa kommunkontakter. Betalningsansvariga och
biståndshandläggare har besökt ”sitt” barn på enheterna.
Föräldrarna önskar och har fått stöd att samordna olika resurser runt sitt barn. Vi
har deltagit i samverkansmöten och lämnat skriftlig information inför olika möten
som föräldrar och barn blir kallade till. Vi har gett föräldrarna stöd genom att delta
på olika sätt i deras kontakter med andra experter. Exempel på sådana är
synutredningar, läkare, kommunikationsenheten, dietist, samarbete med
hjälpmedelsfirmor, planering inför barnens skolstart och utprovning av
specialanpassad bilbarnstol hos Vägverket. Stödet med att minska och samordna
barnets kontakter framhäver föräldrarna som mycket värdefullt.
Samarbetet med förskolorna har ökat. Vi försöker samordna barnets mål och våra
behandlingsinsatser med förskolans mål för barnet. Vi arbetar på att tydligare
beskriva vilken handledning/utbildning som medföljande resursperson får hos oss.
Vi hoppas att detta ska motivera alla arbetsledare att ge sin personal denna
kompetensutveckling.
Stadshagen har ett samarbete med Kungsholmens dagliga verksamhet. En
arbetsgrupp där lagar mat till barn och vuxna på habiliteringsenheten. På
Ballongen får barnen sin mat genom ett samarbete med skolan i Skarpnäck, ett
betydligt billigare alternativ. Men så länge vi har ekonomiska möjligheter att
stödja Kungsholmens dagliga verksamhet vill vi gärna göra det. De bedriver en
verksamhet med hög kvalité för sina brukare.
Vi har under året fått ny avdelningschef .
VI har länge arbetat med att öka föräldrarnas inflytande på enheternas verksamhet.
Under hösten startade vi arbetet med att lyfta fram barnens möjligheter till
delaktighet och försöka öka denna. Arbetet fortsätter under år 2011.
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MOTTAGNA STUDIEBESÖK
I december kom Sveriges lucia och sjöng för barnen och deras familjer. Det var
mycket uppskattat och efteråt fick barnen prova att hålla i tärnornas ljus.
Vi har fått besök av nya barn som är intresserade av att ansöka om plats på
Stockholms habiliteringsenheter och vi har fått besök av ett skolbarn som har gått
på Stadshagens habiliteringsenhet tidigare.
Enheterna har tagit emot 8 sjukgymnast-, 1arbetsterapeut- och 2 logopedstudenter.
En nyutbildad sjukgymnast, logoped och arbetsterapeut har även gjort studiebesök
på Stadshagens habiliteringsenhet för att ta del av verksamheten och se vilken
målgrupp av barn som kommer till habiliteringsenheten.
Studiebesök från en habiliteringsenhet för förskolebarn från Falun.
En undersköterska och en sjuksköterska har kommit på studiebesök på
Stadshagens habiliteringsenhet.
Socialdemokraten Carin Jämtin och hennes sekreterare har gjort ett studiebesök på
Stadshagens habiliteringsenhet . Likaså moderata politiker.
Under vårterminen kom Stadshusets ”controller” Annelie på studiebesök.
Två hjälpmedelsfirmor har besökt oss vid olika tillfällen för att visa sina nya
produkter.
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KUNGSHOLMENS KORTTIDSHEM

2011-02-23

Handläggare: Yvonne Wikström
Telefon: 08-50808499

Verksamhetsberättelse 2010
Kungsholmens korttidshem
Sammanfattande analys
Vi har arbetat intensivt med våra ungdomsgrupper och haft täta kontakter med
föräldrarna då det gäller ungdomarna.
Vi har strukturerat för de ungdomar som behövt mer stöd och vi har på våra möten
planerat utifrån varje ungdoms möjligheter till egen utveckling.
Ungdomarna har varit delaktiga under vistelse på korttidshemmet och har deltagit
i planeringen av aktiviteter och i det dagliga arbetet.
Vi har stärkt deras egen utveckling till ett självständigt liv.
Vi har även avlastat våra föräldrar och varit flexibla där föräldrar kunnat ändra
ungdomarnas vistelser med kort varsel och vi har nått våra mål.
Värdegrundsarbetet med ungdomar, personalen har varit en del i vardagen vi har
haft bra möten mellan ungdomarna, föräldrarna och personalen.
Vi har varit lyhörda för vad varje enskild ungdom var de befunnit sig i sin
utveckling och i vilken utsträckning de behövt stöd och stimulans för att utvecklas
till ett självständigt liv.
Ungdomarna har haft kontinuerlig utevistelse och de har fått en näringsrik kost
och motion.
Ungdomarna har fått olika kulturaktiviteter som erbjudits i staden och som de
önskat att få göra.
Vi har även markandsfört oss på olika sätt och skrivit in nya ungdomar.
Vi har även haft besök av bedömningskansliet som gått igenom ungdomarnas
nivåer.
Föräldrar har varit glada och nöjda och de har kommit med frågor och förslag till
oss.
Vi har anpassat schemat under sommaren utifrån de ungdomar som varit på
korttidshemmet och därför har vi kunnat spara pengar och fått ett mindre
underskott än beräknat från årets början.
Det har varit få klagomål och synpunkter under året har det varit något har det
åtgärdats omgående både i ungdomsgrupperna eller bland alla medarbetare.
Korttidshemmet har haft en låg sjukfrånvaro.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt
kultur- och idrottsliv
NÄMNDMÅL:

Barn- och ungdomsverksamheterna verkar för jämställdhet, respekt
och likabehandling (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Barn-och ungdomsverksamheterna bidrar till inflytande och
verkar för jämställdhet, respekt och likabehandlingsplan
Uppfylls helt

Vi har arbetat med våra ungdomar på ett respektfullt sätt och även samtalat
med ungdomarna att visa respekt mot varandra och personalen.
Vi har behandlat alla oavsett funktionsnedsättning och kön lika.
Vi har arbetat mycket med bemötande då vissa av våra ungdomar kan ha
svårt att förstå vad som är rätt och fel.
Ungdomarna har deltagit i möten där de fått säga vad de tycker och hur de
vill att det skall vara då de är tillsammans på korttidshemmet.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
NÄMNDMÅL:

Alla parker och grönområden är välskötta och attraktiva för
invånare och besökare.
Nämndens aktiviteter
Utvärdering av variabler och omklassning av
data i databasen PARK.

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen
NÄMNDMÅL:

Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning får god
information om verksamheten, dess mål och det egna barnets
utveckling (barn och ungdom) (social omsorg).
Nämndens aktiviteter
Föräldrar ska medverka vid framtagandet av
handlingsplaner för närliggande mål och stöd
för barnets utveckling

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

Kommentar:
Vissa föräldrar har varit intresserade av att delta andra inte.
Synpunkter har kommit fram då vi har samtalat med föräldrarna vad de tycker är viktigt med
ungdomens vistelse på korttidshemmet och vad ungdomarna behöver för stöd och hjälp.
Vi har även haft nätverksmöten med skolan, förälder för att få helheten kring ungdomens
utveckling i skolan och på fritidshemmet.
Ungdomarna har fått de aktiviteter de önskat vid planeringsmötena då de kommit till
korttidshemmet.
Ungdomarna har framfört sina önskemål och tagit upp saker som de velat göra och som de
tyckt att ha varit viktigt för dem.

ÅTAGANDE:

Varje förälder ska få en fortlöpande information om
verksamheten och dess mål samt om det egna barnet eller
ungdomens utveckling.
Uppfylls helt

Vi har haft täta kontakter med föräldrarna innan och under tiden
ungdomarna varit på korttidshemmet även när föräldrar besökt
korttidshemmet.
Föräldrar har varit nöjda.
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ÅTAGANDE:

Vi ska göra en genomförandeplan för varje barn och ungdom.
Uppfylls delvis

Vi har arbetat med ungdomarnas genomförandeplaner utifrån den
beställning vi fått.
Vi har arbetat med den enskilde ungdomens behov och stöd vad vi behövt
träna för att ungdomarna skall vara väl förberedda då de en dag lämnar
korttidshemmet.
Vi har även tagit upp med föräldrarna vad de tycker är viktigt och vad vi
behöver utveckla tillsammans med ungdomen.
Ungdomarna har deltagit aktivt utifrån sina förutsättningar och vi har
förberett dem väl.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

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

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Nämndens aktiviteter
Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk
årsprognos till närmaste chef med förslag på
åtgärder om prognosen visar på negativ
avvikelse

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

Kommentar:
Jag har haft kontinuerliga möten med min avdelningschef där ekonomin tagits upp vid varje
tillfälle.Vi har tagit upp att det behövts flera ungdomar och hur vi kunnat marknadsföra oss.
Ekonomin är svår att påverka då vi inte får ha egna priser utan de är satta av staden och
bedömningar har varit gjorda av bedömningskansliet.
Vi har under året skrivit in nya ungdomar och minimerat vårt underskott.
ÅTAGANDE:

Personalen är delaktiga i verksamhetens ekonomi och vilka
förutsättningar som finns.
Uppfylls helt

Alla har varit mycket aktiva med att hitta lösningar och för att spara pengar
på korttidshemmet.
Vi har delat ut vår broschyr vid olika tillfällen till föräldrar och skolor för att
få in nya ungdomar till korttidshemmet.
Vad kan vi göra och vad vi kan spara och dra in på utan att det drabbar våra
ungdomar.
Vi har sett över vårt schema och anpassat det utifrån det behov som funnits i
ungdomsgruppen.
Viktigt har varit att se över de risker som funnits i arbetet och att det varit
tillräckligt med personal i de olika situationer som uppstått med
ungdomarna för att säkerställa verksamheten.
Vi har haft en mycket medveten personalgrupp som deltagit aktivt med att
se över våra resurser och var vi har kunnat spara och trots det hittat
arbetsglädje.
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Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Ekonomin har varit baserad på de ungdomar som vi haft inskrivna. Nya
ungdomar kom till korttidshemmet under hösten och det ändrade vår ekonomi.
Vi hade räknat med ett större underskott beroende på situationen vi befann oss i
då vi räknade vår budget.
Svårigheter har varit att beräkna då ungdomar kan ha fått färre dygn än vi hade
räknat med eller att de inte fått flera dygn som de önskat.
Ekonomin ändras snabbt om någon får ett eget boende under året, men alla
ungdomar har varit kvar under året.
De flesta ungdomar som är på korttidshemmet har inte fått så många dygn som
de önskat trots att föräldrarna önskat mera tid för sina ungdomar.
Bedömningskansliet har besökt oss vid flera tillfällen och vi har gått i genom
ungdomarna och vilka nivåer de fått efter besöket på korttidshemmet, några
nivåer ändrades.
Jag har haft täta kontakter med ekonomienheten och avdelningschefen.
För att minimera underskotten skrev vi in några nya ungdomar och såg över
vårt schema var resurserna behövdes för att spara pengar.
Vi gjorde inte några större inköp på korttis under året.
Vi använde oss av fonden för att täcka årets underskott som i stor del beror på
att inte alla platser är fyllda.
Underskottet blev mycket mindre än vad vi räknat med beroende på en bra
planering och att vi skrev in nya ungdomar.

Intäkter

Budget
Utfall
Avvikelse
3 194 000 3 220 000
26 000

Lön
Övriga kostnader

3 225 000
804 000

2 833 000
693 000

392 000
111 000

S:a kostnader

4 024 000

3 526 000

498 000

Årets resultat

-830 000

-306 000

524 000

Fond vid årets början
Fond vid årets slut
Förändring fond

-

436 000130 000-306 000
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Synpunkter och klagomål
Vi har haft nöjda ungdomar och föräldrar och de har kommit med synpunkter och
förslag på aktivitetern som de önskat att få göra.
Vi har ungdomar som önskat att få byta grupp och där vi gjort förändringar.
Vi har även fått synpunkter då det gällt bemötande och där vi haft samtal med
ungdomarna och tagit även upp det i personalgruppen.
Synpunkter och klagomål har tagits upp omgående i de olika grupperna och
åtgärdats omgående.

Övrigt
Verksamhetsutveckling
Vi har arbetat med ungdomarna och deras utveckling i det dagliga arbetet.
Vi har sett till att ungdomarna haft en innehållsrik vistelse och aktiviteter de velat
göra.
Vi har även stöttat dem i vardagen med allt som de har behövt hjälp med och de
har stöd av personalen.
Vi har även varit lyhörda när det kommit upp frågor eller förändringar bland våra
föräldrar och vi har ändrat utifrån de möjligheter som funnits på korttidshemmet.
De ungdomar som önskat byta grupp har vi tillgodosett.
Kvalitetsredovisning
Usk har gjorts en brukarundersökning för korttidshemmet och helhetsomdöme för
2010
Positiv andel 88 % jag är nöjd med mitt korttis.
Jag tror att andra skulle trivas här också 100 %
Jag har besvarat frågorna själv 13 %
Jag har besvarat frågorna med hjälp av anhörig, vän eller annan person 38 %
God man/förvaltare, anhörig eller annan person har svarat på frågorna åt mig
50 %.
Personal
Har haft möjligheter att gå på föreläsningar genom Carpe och fått välja de utbud
som funnits då det gällt arbetet med de funktionsnedsatta.
Vi har haft en friskvårdsdag då vi gjort saker tillsammans som stärkt det inre
arbetet och som gett en frisk arbetsgrupp med låg frånvaro.
Verksamhetsberättelse Enhet
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Korttidshemmet har en väl fungerade och inarbetad personalgrupp som trivs på sitt
arbete med ungdomarna och tillsammans.
Vi har haft många bra timvikarier som känner verksamheten och som arbetat då
behov uppstått.
Personalen har sin friskvårdstimme inplanerad i schemat.
Sjukfrånvaron har varit låg under året 2,76 % beroende på allas delaktighet och
engagemang.
Alla har varit delaktiga i besluten som tagits på korttidshemmet och det har skapat
en bra vi känsla och ett gott arbetsklimat.
Personalen har kännt en stor arbetsglädje trots att vi kämpat med vår ekonomi i
många år.
Vi har gemensamt försökt hitta nya lösningar och besparingar.
Viktigt har varit att få så meningsfulla möten och att allas engagemang och idéer
vi har tagit tillvara på enheten.
Alla har varit delaktiga och kommit med förslag då det gäller schemaläggningen
utifrån ungdomarnas behov alla har varit mycket flexibla.
Personalen har haft medarbetarsamtal och handledning under vårterminen.
Vi har haft arbetsplatsträffar och samverkansmöten på enheten.
Vi har gjort internkontroll av vår arbetsmiljö och vi har vid varje arbetsplatsträff
tagit upp vår psykiska och fysiksa arbetsmiljö.
Vi har upplevt mycket glädje i vår verksamhet och att det har varit viktigt för våra
ungdomar att få komma till korttis och träffa andra och att vi har avlastat våra
föräldrar.
Samverkan
Korttidshemmet har samverkat med föräldrarna, ungdomarna, Lss-handläggare,
skolor, fritidshem och dagliga verksamheter.
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