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Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:
1. Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplan och budget för 2012 och
överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och internpriser för 2012
3. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 149 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 8 december. Stadsdelsnämndens
pensionärsråd och handikappråd har behandlat verksamhetsplanen vid sina
respektive sammanträden den 12 december.
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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 konsekvent arbeta med resultatbaserad styrning
vidareutvecklas verksamheten på Kungsholmen mot än högre kvalitet för brukare
och allmänhet.
I verksamhetsplanen beskrivs de resultat stadsdelsnämnden förväntar sig under
2012. 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, fortsätter nämnden att utveckla styrning och
resultatuppföljning.
För att tillgodose de omsorgsbehov, som kontinuerligt förändras, på ett ännu mer
effektiv sätt ska samverkan emellan olika verksamhetsområden stärkas.
Engagerade och professionella medarbetare som arbetar utifrån en gemensam
värdegrund är avgörande för verksamhetens resultat. Medarbetarnas synpunkter
följs upp i de återkommande medarbetarundersökningarna som genomförs i
staden.
Kungsholmen växer och har vid utgången av 2011 över 63 000 invånare vilket är
en ökning med 1 200 personer sedan föregående årsskifte. Vid slutet av 2012
beräknas befolkningen överstiga 65 000. Tillväxten sker i huvudsak i Västra
Kungsholmen, där utbyggnad av bostäder och arbetsplatser beräknas pågå under
hela decenniet. Vid utgången av 2010 fanns 39 271 bostäder i stadsdelsområdet
varav 38 951 i flerbostadshus, varav bostadsrättsföreningar 69,9 procent och .
allmännyttan 2,4 procent. Den senare förväntas öka något i samband med
utbyggnaden av Västra Kungsholmen.
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.
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 stadsdelsnämndens parkplan, där en viktig ledstjärna är att öka
tillgänglighet och trygghet.
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I juni 2011 tog kommunfullmäktige beslut om Program för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning 2011-2016. I programmet anges sju mål och
tretton indikatorer. Stadsdelsnämnden ska i enlighet med programmet ta fram tre
aktiviteter per mål till verksamhetsplanen. Förvaltningen har i samverkan med
Rådet för funktionshinderfrågor tagit fram aktiviteter och dessa återfinns under
olika nämndmål i verksamhetsplanen.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig
och växande stad för boende, företagande och besök
Kungsholmen ska bidra till att målet uppnås genom att vara en attraktiv, trygg och
tillgänglig stadsdel. Medborgare, företag och besökare har tillgång till den service
de behöver. Stadsdelsnämndens verksamheter är tillgängliga, fysiskt såväl som
kommunikativt, och av hög kvalitet.
Stadsdelsnämndens prioritet är att tillgodose medborgarnas behov av omsorg
utifrån nämndens ansvarsområde. Förvaltningen arbetar för att ytterligare förbättra
kvaliteten i verksamheterna, både för de som drivs i egen regi och de som är
upphandlade. I verksamheter som drivs i egen regi arbetar alla enheter vidare med
värdegrundsarbete och resultatbaserad styrning. För upphandlade verksamheter
görs regelbundna kvalitetsuppföljningar.
Under 2012 förväntas stadens nya miljöprogram träda i kraft. Förslaget som
remissbehandlats innebär att vissa delar av det ansvar som tidigare legat på
stadsdelsnämnderna omfördelas till facknämnder.
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 kvalitet som invånare och brukare är
nöjda med, bidrar Kungsholmens stadsdelsnämnd till att Stockholms stad ökar
sina konkurrensfördelar när företag ska välja etableringssort för verksamheter.
En utvecklad offentlig och kommersiell service, bra kommunikationer och ett
centralt läge är exempel på vad som gör Kungsholmen attraktivt för företag.
Stadsdelsnämnden är en viktig remissinstans vid samråd om nyexploateringar
samt utbyggnad av stadsdelsområdets infrastruktur.
KF:s indikatorer
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla
nämnder)

Årsmål KF:s årsmål
35 %

35 %

Periodicitet
År

NÄMNDMÅL:

Medborgare har tillgång till den service, omsorg och utbildning (som
stadsdelsnämnden ansvarar för) de behöver, i ett växande
stadsdelsområde i världsklass.
Kungsholmen är ett attraktivt, tryggt, tillgängligt och växande stadsdelsområde
för boende, företag och besökare och har en hållbar livsmiljö. Både parker och
lokaler har en god tillgänglighet.
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Befolkningen fortsätter att öka under 2012 och under överskådlig tid framåt. En
ständig utmaning för stadsdelsnämnden är att anpassa serviceutbudet i takt med
befolkningsutvecklingen.
Enligt USK:s senaste prognos kommer Kungsholmens folkmängd att passera
65 000 under 2012.
Ålder

Prognos 2012

Prognos 2014

0-5
6-15
16-64
65-79
80Totalt

4 898
3 554
47 420
6 865
2 641
65 378

5 070
3 995
48 265
7 410
2 494
67 234

Differens

Differens
procent

172
441
845
545
-147
1 856

3,5%
12,4%
1,8%
7,9%
-5.6%
2,8%

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka både i det nya området Västra
Kungsholmen och på andra håll i stadsdelen. Förvaltningen söker kontinuerligt
efter lämpliga förskolelokaler och samråd med fristående förskolearrangörer
sker kontinuerligt.
Antalet 6-15 åringar ökar på Kungsholmen och stadsdelsnämndens
verksamheter som riktar sig mot målgruppen, t.ex. fält och fritid och
familjenheten, utvecklas för att tillgodose de behov som finns.
Antalet äldre medborgare över 80 år fortsätter att minska. Denna minskning
innebär att stadsdelsnämnden kommer att köpa färre vård- och omsorgsplatser
de kommande åren.
Det är viktigt att planering för förändringar av serviceutbudet sker i god tid för
att säkerställa hög kvalitet i verksamheter som finansieras av staden. Därför
upprätthålls en kontinuerlig dialog med verksamheter inom både privat och
egen regi. Det ställer också krav på en strategiskt lokalförsörjningsplan som
möjliggör en effektiv användning av våra lokaler.
NÄMNDMÅL:

Medborgare, företag och besökare har den information de behöver
angående stadsdelsområdet och stadsdelsnämndens ansvarsområde.
Nämndens mål stämmer väl överens med stadens, att Stockholms stads
kommunikation är aktiv, trovärdig och tillgänglig. Den viktigaste formen för
stadens och stadsdelsförvaltningens kommunikation är det personliga samtalet
och mötet, det som sker dagligen i olika verksamheter. Stadens webbplats
www.stockholm.se är navet i vår utåtriktade kommunikation. Under 2012
fortsätter utvecklingsarbetet av webbplatsen utifrån tre huvudområden:
stadsutveckling, service och upplevelser.
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Erbjuda inläsning av handlingar och informationsmaterial.

2012-01-01

2016-12-31
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Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Inventera informationsmaterial om valbara verksamheter
på lättläst svenska, punktskrift och i digitaliserad form.

2012-01-01

2012-12-31

Pulicera informationsmaterial på lättläst svenska.

2012-01-01

2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Medborgares utbildnings- och omsorgsbehov är tillgodosedda
(utifrån stadsdelsnämndens ansvarsområden).
Nämnden ansvarar för olika typer av omsorgsverksamheter men även för
utbildning vilket betonas i den reviderade läroplan som införts i förskolan.
Barn och ungdom
Verksamheten för Barn och ungdom består av förskolor, habiliteringsenheter
för förskolebarn, preventionsarbete, parklekar, sommar-kollo samt fritids- och
kulturverksamhet. Området motsvarar ungefär en fjärdedel av budgeten.
Fokus riktas under 2012, liksom 2011, mot utbyggnad av förskolan så att
barnomsorgsgarantin kan hållas och implementering av förskolans reviderade
läroplan.
Preventionsenhetens verksamhet bidrar till en gynnsam utveckling för barn och
ungdomar. Samarbetet med närpolis, skola och socialtjänst utvecklas vidare
med regelbundna möten och dialog kring ungdomssituationen. Under året
planeras att utöka målgruppen till att arbeta med yngre åldrar, från skolans år 5.
Äldreomsorg
Det största verksamhetsområdet, äldreomsorgen, motsvarar knappt hälften av
stadsdelsnämndens budget. Verksamheten omfattar biståndshandläggning och
anhörigstöd samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av
omsorg tillgodosedda. Här finns vård- och omsorgsboenden, servicehus,
dagverksamheter och hemtjänst. Verksamheterna bedrivs i egen regi och av
privata utförare på entreprenad. Träfflokalen 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.
Kraven på verksamhetsuppföljning har ökat. Ett ständigt arbete pågår för att
förbättra och anpassa uppföljningsmetodiken till de nya kraven. En kvalitetsoch uppföljningsgrupp har skapats inom biståndshandläggarnas organisation
för att stärka individuppföljningen med fokus på resultat för den enskilde.
Samverkan mellan olika personalkategorier och en helhetssyn i omsorgen är
viktigt. Därför föreslås stimulansbidragen användas för att utveckla metoder
och arbetssätt för att säkerställa helheten i omsorgen med fokus på den enskilde
brukaren.
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Individ- och familjeomsorg
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 2012 är att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet bland
barn, ungdomar och vuxna för att i ett tidigt skede uppmärksamma individer
som är i behov av insatser. Samverkan sker med skola och förskola, såväl
enskilt drivna som kommunala, i syfte att tidigt uppmärksamma barn och
ungdomar i behov av stöd. Samverkan sker också med landstinget. Fler
personer har alltmer komplexa behov, vilket medför att kravet på samverkan
mellan enheter ökar, såväl internt som externt. Försörjningsstödsenheten
arbetar för att bidragstagare ska bli självförsörjande. Arbetsföra personer
hänvisas till praktik eller arbete genom Jobbtorg. Bidragstagare med begränsad
arbetsförmåga erbjuds aktiva insatser med målet att klara egen försörjning.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
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. I januari öppnar
servicebostaden Lusten med sex lägenheter.
Socialnämnden ska utreda förutsättningarna för hur fler personer med
funktionsnedsättningar ska kunna gå från daglig verksamhet till arbete.
Förvaltningen ska inventera vilka möjligheter nämndens egna verksamheter har
att ta emot praktikanter.
Förvaltningen fortsätter att utveckla uppföljningen av insatser och kostnader på
individnivå. Förhandlingar fortsätter med privata utförare utanför ramavtalet
för att minska kostnaderna för köpta platser i gruppbostäder. Möjligheterna till
ökad samverkan mellan färdtjänstbolagen, gruppbostäder och daglig
verksamhet ska ses över för att på sikt minska kostnaderna för turbundna resor.
Grupp- och servicebostäderna Fröjden, Välgången och Lusten bildar en
gemensam enhet vilket ger bättre förutsättningar för en ekonomi i balans.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande
KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

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

60 st

öka

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

0,6 %

minska

Periodicitet
År

Tertial
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KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

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

0,4 %

minska

Tertial

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i
förhållande till befolkningen

0,51 %

minska

Tertial

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

0,5 %

minska

Tertial

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

0,3 %

minska

Tertial

KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla
praktikplatser som passar stadens aspiranter

2012-01-01

2012-12-31

Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning,
öppen varje vecka

2012-01-01

2012-12-31

Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i
samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden
utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt
utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står
långt från arbetsmarknaden

2012-01-01

2012-12-31

Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan 2012-01-01
med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla
arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma
vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande

2012-12-31

Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med
2012-01-01
stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och
socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som
söker ekonomiskt bistånd

2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Medborgare klarar sin egen försörjning (social omsorg)
De personer som söker försörjningsstöd erbjuds stöd för att så långt som
möjligt bli självförsörjande. Arbetsföra motiveras till praktik eller arbete genom
Jobbtorget. Sysselsättningsgraden för dem som inte har heltidsarbete ska öka
genom ett stärkt motivations- och förändringsarbete. Personer med begränsad
arbetsförmåga och svårigheter att komma in på arbetsmarknaden riskerar att
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hamna i ett långvarigt bidragsberoende. De behöver mycket stöd för att närma
sig praktik, arbete eller studier. Många av dem har stått vid sidan avarbetslivet i
flera år, de erbjuds insatser med målet att bli självförsörjande. De som ännu
inte är redo för Jobbtorget eller som återremitteras därifrån, erbjuds
kartläggning och arbetslivsinriktad rehabilitering i egen regi (ARIREArbetsinriktad rehabilitering). ARIRE har utökats och 48 årsplatser beräknas
ständigt finnas, fördelat på Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms
stadsdelsförvaltningar. De personer som är eller riskerar att bli bostadslösa
erbjuds riktade insatser. Sammantaget är utveckling att antalet hushåll som är
beroende av försörjningsstöd minskar (sept 2011 209 st.) och fler blir
självförsörjande. Den genomsnittliga bidragstiden förkortas och kostnader för
försörjningsstöd minskar.
Budget- och skuldrådgivning erbjuds, både genom tidsbokad rådgivning och
genom den nya öppna mottagningen utan tidsbeställning, för enklare ärenden.
Förvaltningen erbjuder varje år ett antal ungdomar sommarjobb under tre
veckor. Sommarjobben kan vara den första värdefulla kontakten med
arbetslivet och staden får samtidigt möjlighet att presentera sig som
arbetsgivare. Sommarjobb erbjuds också hos andra myndigheter och externa
utförare.
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
Stadsdelsnämndens verksamheter agerar miljövänligt genom att källsortera,
sortera ut biologiskt nedbrytbart köksavfall och kompostera på så många ställen
som möjligt. Varje enhet har ett miljöombud som återkommande erbjuds vidareutbildning för att vara ett stöd för ytterligare miljöförbättringar.
Fr.o.m. 2012 läggs budget och uppföljningsansvar för el ut på de verksamheter
som drivs i egen regi, det beräknas ge bättre kontroll över förbrukningen och
möjlighet till effektiviseringar. Årsmålet för elförbrukning per kvadratmeter har
höjts något p.g.a. att fler nya lokaler för förskola värms upp med direktverkande
el.
Transporter sker till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Stadsdelsnämnden
har 120 tjänstecyklar och bara en bil, en miljöbil som drivs med biogas och har
dubbfria vinterdäck.
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Stadsdelsnämnden och förvaltningen kan ytterligare bidra till en hållbar livsmiljö
genom att öka andelen ekologiska livsmedel, minska pappersförbrukningen samt
ställa miljökrav vid inköp och upphandling.
Stadsdelsnämnden är remissinstans och verkar för att öka medborgardialog och
samverkan inom staden i angelägna stadsmiljöfrågor. Det är viktigt att
förvaltningens behov av verksamheter tidigt kommer in i stadens planering.
Förvaltningen deltar bland annat i planeringen av Västra Kungsholmen och
Marieberg.
KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Andel dubbdäck

0%

Andel elbilar

0%

öka

Andel miljöbilar i stadens bilflotta

100 %

100 %

Månad

Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar

100 %

tas fram av
nämnden/
styrelsen

Halvår

Andel relevanta upphandlingar av varor och
produkter där krav ställts på att miljö- och
hälsofarliga ämnen inte ingår

100 %

fastställs 2012

År

70
kwh/kvm

76 kWh

År

Elanvändning per kvadratmeter

KF:s aktiviteter

tas fram av
År
nämnden/styrelsen

Startdatum

Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms 2012-01-01
miljöprogram 2012-2015

År

Slutdatum
2012-12-31

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 utgör den en viktig del i
nämndens mål om att brukare har en meningsfull tillvaro genom sociala
aktiviteter. För kultur- och föreningsliv finns möjligheter att söka stöd av nämnden
för verksamhet som kompletterar nämndens verksamheter.
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KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna,
kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att
ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till
kulturupplevelser

2012-01-01

2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Medborgare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i
stadsdelens parker och inom stadsdelsnämndens verksamheter.
I Rålambshovsparken firas traditionsenligt nationaldagen. Årets firande är det
sjunde 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. Det kan vara
allsång, lekar, musikutövning, snowboardåkning, skating m.m. Med det stora
antal barn som föds och den inflyttning som sker i stadsdelsområdet spelar
också de öppna verksamheterna som öppen förskola, parklek och fritidsgård 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.
Inom stadsdelsområdet finns tre parklekar och två fritidsgårdar, varav en drivs i
enskild regi av en föräldraförening på Stora Essingen. Där finns möjlighet till
stimulerande och utvecklande miljöer som inspirerar till olika former av
skapande, lek, musikutövning och spontanidrott i en säker och trygg miljö.
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.
Nämnden ansvarar för drift, underhåll och investeringar i parker. I samband
med upprustning av Rålambshovsparken har stora satsningar gjorts på ytor för
spontanidrott såsom basket, friidrott, beachwolleyboll, skate m.m. Parken,
främst den stora amfiteatern, upplåts i samarbete med trafikkontoret för olika
typer av idrotts- och kulturaktiviteter. I Kronobergsparken arrangeras årligen
t.ex. allsång för de minsta. Parken ska rustas upp under kommande år och
förslaget innehåller satsningar som ger ökade möjligheter till kultur- och
idrottsarrangemang. Ytorna i dessa och flera andra parker används också
frekvent för spontana aktiviteter.
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Kungsholmens dagliga verksamhet har inlett ett samarbete med
idrottsförvaltningen för att delta i ett projekt som handlar om friskvård för
personer med funktionsnedsättning. Eftersom funktionshindrade är en grupp
som löper stor risk för ohälsa vill verksamheten bidra till goda levnadsvanor.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Medborgarna i stadsdelen tycker att det finns goda
möjligheter till spontanidrott i Stockholm

70 %

Periodicitet
År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt
renhållning
I enlighet med Vision 2030 ska parkerna utvecklas till en gemensam resurs för allt
fler invånare. En utmaning är att skapa långsiktigt attraktiva, trygga, tillgängliga
och hållbara parker i enlighet med översiktplanens vision om Stockholm som en
promenadstad med förtätad stadsbebyggelse. Det nya parkprogrammet för staden,
som beräknas vara klar under våren 2012, följs av en revision av
stadsdelsnämndens parkplan.
Målvärdet för andel identifierade sårbarheter som nämnden avser förebygga eller
minimera sätts efter genomförd risk- och sårbarhetsanalys i samband med
tertialrapport 1 2012.
KF:s indikatorer
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och
grönområden

Årsmål KF:s årsmål
59 %

Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd
avser förebygga eller minimera under året
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på
ledningsnivå

1 st

Periodicitet

61 %

År

100 %

År

47 st

År

NÄMNDMÅL:

Medborgare, besökare och företag upplever att parker och
grönområden är välskötta, attraktiva och tillgängliga samt att
Kungsholmen är ett tryggt stadsdelsområde
Förvaltningen arbetar med att skapa trygghet i parker, att ungdomsmiljöerna
upplevs som trygga bl.a. genom preventionsenhetens insatser och att brukare i
olika verksamheter får den trygghet de behöver.
En mycket stor andel kungsholmsbor (87 %) tycker att Stockholm erbjuder en
stadsmiljö som är fin att bo och leva i. Nästan lika många (85 %) anser att det
egna stadsdelsområdet är trygg och säker att bo i. I det lokala
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brottsförebyggande rådet, BRÅ-K, deltar stadsdelsförvaltningen, polisen,
näringslivet, församlingarna, skolan m.fl. Trygghetsvandringar genomförs för
att öka tryggheten i stadsdelsområdet.
Parkerna ska 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.
Förvaltningen arbetar med att utveckla fler funktioner i parkerna och med att
möta allmänhetens behov och önskemål. Utvecklad medborgardialog och
förmågan att fånga olika målgruppers synpunkter utvecklas därför. Samtidigt
måste hänsyn tas till parkernas kulturhistoriska och ekologiska värden. En
utmaning är att skapa långsiktigt attraktiva, trygga, tillgängliga och hållbara
parker i enlighet med översiktplanens vision om Stockholm som en
promenadstad med förtätad stadsbebyggelse. Parkerna i innerstaden har många
besökare och är viktiga vardagsmiljöer för invånare. Parkernas attraktivitet och
stadens täthet innebär stort slitage, vilket kräver intensiv skötsel och varsam
upprustning och förnyelse. För att säkra en långsiktigt hållbar utveckling av
stadsdelsområdets parker och grönområden ska reinvesteringsbehovet
kartläggas och en plan för reinvesteringar tas fram. För att minska
nedskräpningen och öka det gemensamma ansvaret för det offentliga rummet
genomförs en kampanj mot nedskräpning, liksom skräpmätningar för att
kartlägga hur nedskräpningen förändras över tid.
Ett nytt parkprogram för staden tas fram. Stadsdelsförvaltningen deltar i arbetet
med det nya programmet som beräknas vara klar under våren 2012.
Programmet är ett strategiskt dokument kopplat till översiktsplanen och Vision
2030. Kungsholmens parkplan, som bygger på stadens parkprogram, är
vägledande vid upprustning, restaurering samt skötsel av stadsdelsområdets
parker och övriga grönytor. Planen revideras när det nya parkprogrammet är
klart.
Under året fortsätter arbetet med upprustningen av bland annat
Kronobergsparken, Kungsholmens strandstig och Norr Mälarstrands gårdar.
Stadsdelsnämnden ansvarar för parker men förmedlar löpande synpunkter på
renhållning och trygghet i alla delar av stadsdelsområdet till trafiknämnden
m.fl.
Medborgarnas uppfattning om skötsel av parker respektive trygghet i staden
följs upp genom den årliga undersökning som genomförs i staden.
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 utvecklas.
Samarbetet med närpolisen utvecklas vidare med regelbundna möten och
dialog kring ungdomssituationen. De innehåller kartläggning (stämma av bilder
av det som händer), analys (genomgång av orsakssammanhang) samt åtgärder
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(stämma av behovet av vad som ska/kan göras på långt och kort sikt och vem
som gör vad).
Inom stadsdelarna i norra innerstaden pågår ett projekt kring våld i nära
relationer som finansieras med medel från länsstyrelsen. Fokus i
utvecklingsarbetet är att fler medarbetare utbildas, skriftliga rutiner revideras
och att samverkan med interna och externa aktörer formaliseras. Samverkan
sker mellan stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm
i syfta att hitta väl fungerande handläggningsrutiner. Alla verksamhetsområden
har en resursperson med uppdrag att vara extra kunnig. Vuxna som utsatts för
våld i nära relation erbjuds stöd av en specialistfunktion bestående av
socialsekreterare med särskild kompetens. Barn som upplevt våld i familjen
uppmärksammas särskilt och erbjuds ett eget stöd. Personer utsatta för våld i
nära relation erbjuds ett samordnat individuellt utformat stöd för att förändra
sin situation. Medarbetare har kunskap att upptäcka om någon är utsatt och vet
vilket stöd som kan erbjudas.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

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

62 %

År

Andelen barn och ungdomar som känner sig ganska eller
mycket trygga om de går ut ensam sent en kväll i området

87 %

Två år

Kungsholmsborna tycker att Stockholm är en trygg stad
att bo i. (Kungsholmens stadsdelsnämnd)

80 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Arrangera träff om tillgängligheten i stadsdelsområdet med 2012-01-01
stadsdelsnämnd, företagarförening och rådet för
funktionshinderfrågor.

2012-12-31

Genomföra kampanj mot nedskräpning

2012-01-01

2012-12-31

Genomföra skräpmätning

2012-01-01

2012-12-31

Påbörja uppdateringen av parkplanen

2012-01-01

2012-12-31

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

2011-01-01

2012-12-31

Utbildning av parkdriftentreprenörer

2011-08-30

2012-12-31

Försäkra att nämndens nationaldagsfirande är tillgängligt
och möjliggör delaktighet för personer med
funktionsnedsättning.

2012-01-01

2012-12-31
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Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Kontinuerligt vidarebefordra inkomna synpunkter och
klagomål till rätt instans.

2012-01-01

2016-12-31
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
Under 2012 vidareutvecklas arbete med resultatbaserad styrning. Nästan alla
stadsdelsnämndens verksamheter har utvecklat ett antal s.k. resultatindikatorer för
att bättre följa upp de viktigaste resultaten som ska uppnås för våra medborgare.
Arbete med att utveckla uppföljningsmetoder och för att stärka analysen av våra
resultat intensifieras under det kommande året. Uppföljningsarbete utgår ifrån
stadens brukarundersökningar och utredningsverktyg och kompletteras av egna
uppföljningsmetoder.
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 indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet
inom barnomsorg

75 %

öka

År

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet
inom omsorg om personer med funktionsnedsättning

66 %

öka

År

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet
inom äldreomsorg, hemtjänst

80 %

öka

År

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet
inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende

70 %

öka

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Barn till föräldralediga har i dag rätt till 30 timmars
förskola. Förvaltningen ska utreda en mer flexibel
fördelning av de 30 timmarna.

2012-01-01

2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för
att lära och utvecklas
Kungsholmens förskolor vill uppnå att barnen, när de lämnar förskolan, har
förmågor, verktyg och lust att utifrån demokratiska värden lära och utvecklas
vidare.
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Grunden är en genomtänkt pedagogisk miljö där barnen på olika sätt kan mötas
och vara aktiva. Där ska finnas material som inbjuder till eget forskande och till
utforskande tillsammans med andra. Pedagogerna har kunskap om och förståelse
för barns läroprocesser och kan se och lyfta fram dessa.
Implementeringen av förskolans reviderade läroplan fortsätter parallellt med
införandet av den resultatbaserade styrningen. Under 2011 har en test av det nya
uppföljningsverktyget genomförts på samtliga förskolor och resultaten ligger nu
som utgångspunkt för det kommande verksamhetsåret. Uppföljningen av
resultaten och de nya indikatorerna kommer att ge ett bra underlag för kommande
fortbildningsinsatser och fortsatt utveckling av förskolan. Årsmål för indikatorerna
fastställs i tertialrapport 1.
Den nya skollagen ger förskolechefen ett tydligt ansvar att barn ska få det stöd i
sin utveckling som deras speciella behov kräver. Barn med någon form av
fastställd diagnos som t.ex. autism har ökat under de senaste åren. Förskolestödet
ges i form av specialpedagog, talpedagog och behovsprövad stödresurs.
Förvaltningen måste öka den totala andelen förskollärare. Genom den reviderade
läroplanens skrivningar om förskollärarens nya ansvar och stadens mål på 50 %
förskollärare är det en prioriterad fråga. Förvaltningens årsmål för andelen
förskollärare i KF:s indikator har sänkts på grund av en ny beräkningsgrund.
Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är
nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb
förändringstakt. Under 2012 börjar förskolorna delta i PIM, Praktisk IT- och
Mediekompetens i förskolan. Målet är att öka IT-kompetensen både bland
förskolechefer och bland pedagoger så att IT används som ett integrerat verktyg i
verksamheten. Ett mål är också att nöjdheten bland föräldrar ska öka vad gäller
förskolans användande av IT.
Barnantalet fortsätter att öka och därmed krävs också fortsatt utbyggnad av
förskolan. Mot bakgrund av detta och de nya krav som ställs i förskolans
reviderade läroplan genomförs under hösten 2011 en översyn av
förskoleorganisationen. Syftet är också att få en jämnare kvalitet i förskolorna
över lag genom ekonomiskt bärkraftiga enheter med likvärdig ledningsstruktur.
Under våren 2011 inspekterades Stockholms kommunala förskolor av
Skolinspektionen. Kungsholmens förskolor fick kritik på sex punkter. Åtgärder i
form av aktiviteter är inlagda under förskolans nämndmål. Förvaltningens analys
och de identifierade utvecklingsområdena redovisas i bilaga "Skolinspektionens
granskning av förskolan på Kungsholmen och Essingeöarna".
KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Andel enheter som genomför systematiskt
barnsäkerhetsarbete

100 %

tas fram av
nämnden

År

Andel förskollärare av antal anställda

42 %

öka

År
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KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende trygg och säker miljö

78 %

öka

År

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande

80 %

öka

År

Antal barn per avdelning

15

oförändrad

År

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts
för under året

0 st

0 st

Antal förskolebarn per anställd

5 st

oförändrad

År

Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att
stödja barns lärande och utveckling"

3,2

öka

År

KF:s aktiviteter

Startdatum

Månad

Slutdatum

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

2014-12-31

Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa
att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt
verka för att många alternativ finns att välja mellan

2012-01-01

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för 2012-01-01
de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med
att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll

2012-01-01

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik,
naturvetenskap och teknik i förskolan

2012-01-01

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling 2012-01-01
i förskolan

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående
förskolor och både kommunala och fristående skolor

2011-01-01

2012-12-31

Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya
läroplan är implementerad i alla förskolor

2012-01-01

2012-12-31

Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna 2012-01-01
utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan
förskola och skola

2012-12-31
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KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna 2012-01-01
genomföra en granskning av placerade barns skolsituation

2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass (barn och ungdom) (Samverkan)
Förskola och skola har ett fungerande samarbete om övergång för varje barn.
Förskola och skola har inblick och förståelse för varandras verksamheter. Barn
i behov av särskilt stöd synliggörs. Barn har lust till övergång till skolan. En
samverkansplan mellan stadsdelsnämnden och utbildningsnämnden har antagits
som grund för det fortsatta samarbetet.
Nämndens indikatorer
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom
den kommunala förskolan
Nämndens aktiviteter

Årsmål
70 %

Startdatum

Genomföra två samverkansmöten per år med enskilda och 2012-01-01
kommunala skolor om övergången till förskoleklass

Periodicitet
År

Slutdatum
2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
(barn och ungdom) (Normer och värden)
Barnen har respekt, tar ansvar och visar omsorg om sig själv, andra och miljön.
Barnen stimuleras att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma
demokratiska värderingar genom ett aktivt och medvetet arbete. Öppenhet,
respekt och omsorg om det enskilda barnet präglar förskolan och inget barn ska
utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Alla verksamheter
reviderar årligen sin plan mot diskriminering och kränkande behandling där
rutinerna för det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda) ska finnas
med.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Andel barn som förstår och praktiserar alla människors
lika rätt och värde

Periodicitet
År

Kommentar:
Årsmål fastställs i tertialrapport 1.
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Ta fram anvisningar och en gemensam mall för att
2012-01-01
säkerställa kvaliteten på planerna mot kränkande bahndling

Slutdatum
2012-12-31
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NÄMNDMÅL:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande (barn och ungdom) (Barns inflytande)
Barnen känner sig trygga och kan hantera med- och motgång. Barnens egna val
påverkar verksamhetens innehåll. Barnen är kritiskt tänkande och kan diskutera
och ifrågasätta. Arbetet fortsätter med att synliggöra både för barnen och för
föräldrarna hur barnen påverkar verksamheten i vardagen. Barnsäkerhetsrond
utförs årligen. Under 2012 är de pedagogiska förskolemiljöernas trygghet och
säkerhet ett prioriterat utvecklingsområde.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Andel barn som har god självkänsla och gott
självförtroende

Periodicitet
År

Kommentar:
Årsmål fastställs i tertialrapport 1.
Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande

År

Kommentar:
Årsmål fastställs i tertialrapport 1.
NÄMNDMÅL:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom
ett lustfyllt lärande (barn och ungdom) (Utveckling och Lärande)
Barnen utforskar sin omvärld och miljö tillsammans med material som är
anpassat till barnen. Barnen är nyfikna och öppna och tycker det är roligt att
lära sig nya saker. Pedagogerna utgår ifrån att barnen har grundläggande
förmågor och tar tillvara barnens naturliga lust och förmågor. Förskolorna ger
barnen tillgång till kulturella upplevelser och uppmuntrar och utvecklar
förmågan att skapa och uttrycka sig i olika former. Kultur är en integrerad del
av lärandet i verksamheten. Förskolan strävar efter att varje barn som har ett
annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga
att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
Nämndens indikatorer
Andel barn som utvecklar sina förmågor och sin kreativitet
i samspel, kommunikation, matematiskt tänkande och
naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande

Årsmål

Periodicitet
År

Kommentar:
Årsmål fastställs i tertialrapport 1.
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Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Erbjuda utbildning till förskolepersonal som arbetar med
barn med fysisk funktionsnedsättning.

2012-01-01

2016-12-31

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 riktlinjer för flerspråkiga barn

2012-01-01

2012-12-31

Inventera den fysiska tillgängligheten till förskolelokaler.

2012-01-01

2012-12-31

Utveckla former för att följa upp och utvärdera
barngruppernas storlek och sammansättning

2012-01-01

2012-12-31

Inventera den fysiska tillgängligheten till fritidsgårdar och
parklekar.

2013-01-01

2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(barn och ungdom) (Förskola och hem)
Barn och föräldrar får en bra inskolning och introduktion. Föräldrar och
förskola har en ömsesidig respekt för varandra och samarbetar. Föräldrar har
förståelse för, inflytande och insyn i verksamheten. Förskola och hem är ett
förbättringsområde som förskolorna arbetar med under året.
Nämndens indikatorer
Andel föräldrar som upplever en god samverkan med
förskolan

Årsmål
78 %

Periodicitet
År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg
De olika verksamhetsområdenas målgruppers behov har förändrats och blir mer
komplexa. T.ex. har äldre inte bara behov av traditionella insatser såsom
hemtjänst, särskilt boende och dagverksamhet. De har även behov av det stöd som
vanligen individ- och familjeomsorgen ger och som omfattar insatser vid t ex
psykisk ohälsa, missbruk och hemlöshet. Samma fenomen finns inom omsorgen
om personer med funktionsnedsättning där behoven blir mer sammansatta och
stöd kan behövas från individ- och familjeomsorgens vuxenenhet (socialpsykiatri
eller missbruk). Komplexiteten gäller även individ- och familjeomsorgen där
målgruppen kan omfatta alla åldersgrupper.
Målgruppens förändring och komplexitet kräver samverkan internt och externt och
en helhetssyn med fokus på brukarens behov.
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Äldreomsorg
Skälig levnadsnivå, välbefinnande och ett värdigt liv för äldre medborgare på
Kungsholmen
Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet. Äldre ska känna sig trygga och omsorgen
ska uppfylla deras behov, ta hänsyn till deras önskemål och bidra till ett värdigt
liv. Det är viktigt att äldre bemöts med respekt och att de ges möjlighet att påverka
sin livssituation och omsorg.
Kraven på verksamhetsuppföljning har ökat. Ett ständigt arbete pågår för att
förbättra och anpassa uppföljningsmetodiken till de nya kraven. En kvalitets- och
uppföljningsgrupp har skapats inom biståndshandläggarnas organisation för att
stärka individuppföljningen med fokus på resultat för den enskilde.
Samverkan mellan alla personalkategorier och en helhetssyn i omsorgen är viktigt.
Därför föreslås stimulansbidragen användas för att utveckla metoder och arbetssätt
för att säkerställa helheten i omsorgen med fokus på den enskilde brukaren.
Ett utvecklingsråd har bildats med representanter från stadsdelsförvaltningen och
de största privat utförarna inom äldreomsorgen på Kungsholmen och
Essingeöarna. Rådet ska vara ett forum för att diskutera hur äldreomsorgen kan
utvecklas inom stadsdelsområdet.
Innehållet i äldreomsorgens verksamhetsplan baseras bl a på resultaten från
stadens brukarundersökningar och flertalet av nämndens och kommunfullmäktiges
indikatorers årsmål sätts med utgångspunkt från denna undersökning. Eftersom
resultaten från brukarundersökningen ännu inte är kända så är årsmålen för 2012
svåra att bedöma. Förvaltningens förslag till årsmål är i huvudsak samma årsmål
som 2011. Förvaltningen återkommer med reviderade årsmål i tertialrapport 1.
Social omsorg
Anhörigstöd
Invånare som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller stödjer en
närstående som har funktionsnedsättning ska erbjudas stöd i sin situation. Det kan
även handla om att ge stöd till anhöriga till personer som är aktuella inom individoch familjeomsorgen. Ett utredningsarbete i samverkan med Norrmalms
stadsdelsförvaltning pågår, i syfte att klargöra hur anhörigstödet organiseras på
bästa sätt.
Lex Sarah
Nya föreskrifter och allmänna råd gäller från 1 juli (2011 SOSFS 2011:5) och hela
socialtjänsten omfattas. Efter stadens utbildningsinsatser vidtar arbetet med att
implementera de nya bestämmelserna i verksamheterna.
Förebyggande arbete
Förebyggande arbete prioriteras och egna insatser utvecklas inom individ- och
familjeomsorgen i syfte att öka kvaliteten och undvika placeringar utanför
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hemmet. I vissa fall kan det bli nödvändigt att genomföra institutionsvård. För
personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds boendestöd, sysselsättning och
boende samt en träfflokal. Samverkan sker med den psykiatriska öppenvården.
Avseende barn och ungdomar sker samverkan med förskola, skola, polis och
landstingets olika verksamheter. Inom missbruks- och beroendevården, har ett
samverkansprojekt mellan landstinget, Bromma och Kungsholmens
stadsdelsförvaltningar samt Ekerö kommun pågått under åren 2010 - 2011 i syfte
att gemensamt implementera de nationella riktlinjerna för missbruks- och
beroendevården. Projektet har tilldelats forskarstöd av Stockholms stad för
utvärderingen. Arbete för att förebygga hemlöshet är prioriterat. Familjer som har
en osäker boendesituation uppmärksammas särskilt. En samordnad handlingsplan
för att förhindra vräkningar revideras och vidareutvecklas under våren.
Personligt ombud
Verksamheten Personligt Ombud vänder sig till personer med psykisk ohälsa
mellan 18-65 år som behöver ett personligt stöd i kontakterna med olika
myndigheter. Verksamheten drivs sedan 2011-09-01 i en gemensam organisation
med stadsdelsförvaltningarna Södermalm, Norrmalm och Östermalm och
handläggs på Östermalm.
Internkontroll
Inom all verksamhet med myndighetsutövning genomförs och planeras fortsatt
internkontroll genom aktgranskning av slumpvis utvalda akter.
Avtalsuppföljningar
Alla utförarverksamheter följs upp varje år av verksamhetsplanerare och i
verksamheter med ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) även av
medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Framtida behov av bostäder för personer med funktionsnedsättning
Förvaltningen ser en förändring i målgruppens behov. Målgruppen är inte
homogen utan består av personer med mycket olika behov och förutsättningar. Att
finna bostäder för att möta dessa individuella behov är en utmaning för framtiden
och kräver samverkan med berörda intressenter.
Från daglig verksamhet till arbete
Socialnämnden ska utreda förutsättningarna för hur fler personer med
funktionsnedsättningar ska kunna gå från daglig verksamhet till arbete.
Förvaltningen ska inventera vilka möjligheter som nämndens egna verksamheter
har att ta emot praktikanter som ett led i utslussning till arbetslivet.
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KF:s indikatorer
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar

Årsmål KF:s årsmål
90 %

Andel av inkommande anmälningar inom BoU där
det inleds en utredning (IoF)

Periodicitet

tas fram av
nämnden

År

fastställs 2012

År

Kommentar:
Definitionsarbete pågår. KF sätter mål utifrån 2011 års resultat. Målvärde sätts i tertialrapport 1,
enligt stadsledningskontoret.
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård

60 %

tas fram av
nämnden

Tertial

Andel barn och ungdomar som varit aktuella för
insatser inom individ och familjeomsorgen
(Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är
aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF,
BoU och Vuxna, 0-19 år)

80 %

öka

Tertial

Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom
socialpsykiatrin

55 %

tas fram av
nämnden

År

Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda
insatser inom socialpsykiatri, IoF

80 %

tas fram av
nämnden

Tertial

tas fram av
nämnden

År

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

Kommentar:
SLK tillhandahåller ett uppföljningsverktyg som underlättar framtagandet av efterfrågad statistik.
Resultatet läggs in av stadsdelarna i ILS till VB 2011. Målvärde sätts i tertialrapport 1, enligt
stadsledningskontoret.
Andel mål för den enskilde, med insatser inom
socialpsykiatrin, som i snitt uppnås (IoF)

fastställs 2012

År

Kommentar:
En ny uppföljningsmall används och därför ska årsmål sättas först efter 2011 års resultat, enligt
stadsledningskontoret.
Andel personer i förhållande till hela befolkningen
som har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri

0,5 %

tas fram av
nämnden

Tertial

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

0,15 %

tas fram av
nämnden

Tertial

Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin
som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF)

fastställs 2012

År
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KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Kommentar:
Brukarundersökningen som genomförs 2011 ska ligga till grund för målvärdet.
Målvärde sätts i tertialrapport 1, enligt stadsledningskontoret.
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin
som upplever att de fått en förbättrad livssituation
enligt DUR uppföljningen (dokumentation,
utvärdering och resultat) (IoF)

öka

År

Kommentar:
Arbete med att ta fram exakt definition och mätmetod pågår. Målvärde sätts i tertialrapport 1,
enligt stadsledningskontoret.
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin
som är nöjda med hur utredningen av deras behov av
stöd genomfördes (IoF)

fastställs 2012

År

Kommentar:
Brukarundersökningen som görs 2011 ska ligga som grund för målvärdet. Målvärde sätts i
tertialrapport 1, enligt stadsledningskontoret.
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans
med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal
med socialtjänsten inom 48 timmar

tas fram av
nämnden

År

Kommentar:
Indikatorn är ny. Resultatet redovisas i VB 2012. Målvärde sätts i tertialrapport 1, enligt
stadsledningskontoret.
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)

60 %

tas fram av
nämnden

Tertial

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

60 %

öka

Tertial

fastställs 2012

Tertial

Antal familjer med barn som saknar stadigvarande
bostad (IoF)

Kommentar:
Definitionsarbete pågår och värden från 2011 ska kunna ligga som grund. Det finns idag familjer som
saknar stadigvarande bostad och det är dessa familjer med osäkra boendeförhållanden som avses,
familjer som staden exempelvis tvingas placera på hotell eller i andra tillfälliga boendeformer. Antal
familjer som i snitt haft tillfälliga boendeplaceringar under den senaste 12 månadersperioden.
Målvärde sätts i tertialrapport 1 när definition finns, enligt stadsledningskontoret.
Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter
(IoF)

fastställs 2012

År
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KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Kommentar:
Värden från 2011 ska utgöra grund för årsmål. Målvärde sätts i tertialrapport 1, enligt
stadsledningskontoret.
Antalet försökslägenheter som övergått till eget
kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter
i stadsdelsnämnden (IoF)

fastställs 2012

Tertial

Kommentar:
Definitionsarbete pågår och värden från 2011 ska utgöra grund för årsmål. Målvärde sätts i
tertialrapport 1, enligt stadsledningskontoret.
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd
och service för personer med funktionsnedsättning
(stöd och sevice till personer med
funktionsnedsättning)

80 %

tas fram av
nämnden

År

Andel personer med funktionsnedsättning som
upplever att de blir väl bemötta av stadens personal
(stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)

89 %

89 %

År

Andel personer med funktionsnedsättning som
upplever att de kan påverka insatsens utformning
(stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)

73 %

72 %

År

Andelen personer med funktionsnedsättning som
upplever att de har en fungerade bostad (stöd och
service till personer med funktionsnedsättning)

85 %

tas fram av
nämnden

År

Andelen personer med funktionsnedsättning som
övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga
verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt
SoL (stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)

1,8 %

tas fram av
nämnden

År

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

0 st

100 st

År

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

91 %

91%

År
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KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

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

88 %

tas fram av
nämnden

År

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

91 %

91 %

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)

88 %

88 %

År

Andel omsorgspersonal med grundutbildning
(äldreomsorg)

80 %

tas fram av
nämnden

År

Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd
dagverksamhet (äldreomsorg)

84 %

84 %

År

Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt
boende (äldreomsorg)

84 %

84 %

År

Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och
omsorgsboende (äldreomsorg)

84 %

84 %

År

Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende
(äldreomsorg)

85 %

75 %

År

Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende
(äldreomsorg)

75 %

75%

År

Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och
omsorgsboende (äldreomsorg)

75 %

75%

År

Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka
hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende
(äldreomsorg)

80 %

74 %

År

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i
ordinärt boende (äldreomsorg)

82 %

84 %

År

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och
omsorgsboende (äldreomsorg)

85 %

89 %

År
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KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska
narkotikaanvändningen

2012-01-01

2013-12-31

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

2011-01-01

2012-12-31

Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning

2011-01-01

2012-12-31

Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska
ha möjlighet att välja mellan olika maträtter

2012-01-01

2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden och utvecklas
gynnsamt (social omsorg, barn och ungdom)
Familjeenheten prioriterar arbetet med de mest utsatta barnen och ungdomarna,
och allvarliga orosanmälningar behandlas alltid med stor skyndsamhet, vilket i
de flesta fall innebär att ställning tas till barnets akuta behov redan samma dag
anmälan inkommer. 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 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.
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.
En lokal grupp kring samplanering av ärenden gällande unga lagöverträdare har
bildats bestående av socialtjänst, närpolis och representanter från polisens
Ungdomsrotel. En fråga för denna grupp är bl.a. att planera för hur vi
gemensamt ska kunna uppnå målet att kalla till föräldrasamtal inom 48 timmar
utan att till exempel bryta mot förundersökningssekretessen. Utredningar och
insatser förväntas vara av sådan kvalitet att behovet av bistånd upphör eller är
så litet som möjligt.
Preventionsenhetens förebyggande och främjande arbete syftar till att minska
riskerna för barn och ungdomar att utvecklas ogynnsamt. För att stärka
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skyddsfaktorer (t.ex. god anknytning till vuxna) och minska riskfaktorer (t.ex.
skolk) på individ-, grupp- och samhällsnivå finns nätverk kring ungdomarna.
Utifrån lokala behov planeras och genomförs det förebyggande och
uppsökande arbetet. Stockholmsenkäten, som genomförs under våren, 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.
Varje förskoleområde ska utse en speciell kontaktperson gentemot
socialtjänsten.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel flickor som besökt kurator på
ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra
stöd

90 %

År

Andel pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator

30 %

År

Andel pojkar som besökt kurator på
ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra
stöd

90 %

År

Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker
ungdomsmottagningens kurator

50 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

I syfte att öka andelen pojkar på Ungdomsmottagningen
2012-01-01
utvecklas samverkan med stadsdelens fritidsverksamheter.

2012-12-31

Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas
gällande öppet hus.

2012-12-31

2011-06-01

NÄMNDMÅL:

Medborgare har ett varaktigt boende (social omsorg)
Det förebyggande arbetet mot hemlöshet är fortsatt prioriterat. En samordnad
handlingsplan för att förhindra vräkningar revideras och vidareutvecklas under
våren. För att förhindra vräkningar bedrivs ett aktivt arbete genom
bosamordnare och uppsökande arbete. Ett nära samarbete pågår med enheten
för försörjningsstöd, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och
kronofogdemyndigheten i samma syfte. Familjer som har en osäker
boendesituation uppmärksammas särskilt. När förvaltningen får kännedom om
att en person eller familj riskerar att förlora sin bostad kontaktas de och erbjuds
stöd och rådgivning. Hemlösa erbjuds hjälp- och stödinsatser och en väg till ett
stabilt och självständigt boende.
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Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Revidering av handlingsplan för vräkningsförebyggande
insatser

2012-01-01

2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Medborgare 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
självständigheten och förmågan 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 den enskilde 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.

70 %

Tertial

Andel som minskat sitt missbruk sedan aktualisering

60 %

Tertial

NÄMNDMÅL:

Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv
(social omsorg, barn och ungdom)
Personer med funktionsnedsättning ska tillförsäkras integritet,
självbestämmande och delaktighet och få en god omsorg, stöd och service.
Stödet ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet. Omsorg och insatser
ska kännetecknas av värdighet och respekt och hänsyn ska tas till individuella
behov. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som
andra att leva ett självständigt liv och att ha ett arbete, daglig verksamhet eller
dagverksamhet att gå till.
För att varje person med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska kunna
forma sitt eget liv deltar han eller hon i framtagandet av sin genomförandeplan
och har på så sätt inflytande över hur insatsen utförs. Generella insatser
behöver kompletteras med stöd och service efter individuella behov.
I januari öppnar servicebostaden Lusten i Västra Kungsholmen med sex
lägenheter.
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Förändrad målgrupp
Förvaltningen ser en tendens till att de som i dag flyttar in i gruppbostad är
placerade i lägre ersättningsnivåer än de var tidigare. Detta tyder på en
förändring i målgruppens behov. Målgruppen är inte homogen utan består av
personer med mycket olika behov och förutsättningar. Att finna bostäder för att
möta dessa individuella behov är en utmaning för framtiden. Här krävs en
kreativ samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och socialförvaltningen i
planeringen av framtida bostäder. För att klara en budget i balans måste gruppoch servicebostäder och daglig verksamhet finna samverkansformer
sinsemellan och med berörda utomstående aktörer som t.ex. utförare av
turbundna resor.
Från daglig verksamhet till arbete
Socialnämnden ska utreda förutsättningarna för hur fler personer med
funktionsnedsättningar ska kunna gå från daglig verksamhet till arbete. För att
ge bättre förutsättningar att lyckas för de som idag deltar i daglig verksamhet
behövs praktikplatser. Förvaltningen ska inventera vilka möjligheter som
nämndens egna verksamheter har att ta emot praktikanter.
Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
I juni 2011 tog kommunfullmäktige beslut om Program för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning 2011-2016. I programmet anges sju mål
och tretton indikatorer. Stadsdelsnämnden ska i enlighet med programmet ta
fram tre aktiviteter per mål till verksamhetsplanen. Förvaltningen har i
samverkan med Rådet för funktionshinderfrågor tagit fram aktiviteter och dessa
återfinns under olika nämndmål i verksamhetsplanen.
Stockholms habiliteringsenheter
Habiliteringsenheterna ger förskolebarn träning och behandling som stärker
deras förmågor till delaktighet i olika aktiviteter i samhället. De utbildar även
stadens förskolepersonal. Syftet är att barn med funktionsnedsättningar ska ges
möjligheter att delta i förskolans olika aktiviteter utifrån sina förutsättningar.
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Inventera och åtgärda brister i tillgänglighet vad gäller
hörselutrustning i stadsdelsförvaltningens
konferenslokaler.

2012-01-01

2012-12-31

Arrangera fokusgrupp med boende angående delaktighet
och medskapande i sin gruppbostad.

2013-01-01

2013-12-31

Arrangera lokal rekryteringskampanj för att öka antalet
kontaktpersoner.

2012-01-01

2012-12-31

Inventera fysisk tillgänglighet i nämndens konferens- och
möteslokaler.

2012-01-01

2012-12-31
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Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Utreda möjligheten att inrätta en lägenhet för
träningsboende för ungdomar med funktionsnedsättning.

2013-01-01

2013-12-31

Utse praktikantansvarig.

2012-01-01

2012-12-31

Bevaka möjligheter att inrätta bostäder med särskild
service vid nyproduktion.

2012-01-01

2016-12-31

Ge utbildning/kunskap till berörda chefer om attityder till
arbetssökande med funktionsnedsättning

2012-01-01

2013-12-31

Inventera praktikplatser inom nämndens verksamheter
och erbjuda dem till brukare inom daglig verksamhet.

2012-01-01

2016-12-31

Regelbundet arrangera insiktsutbildning med
stadsdelsnämnden, rådet för funktionshinderfrågor och
berörda tjänstemän.

2013-01-01

2016-12-31

Regelbundet ta upp frågor om respekt, bemötande och
delaktighet på arbetsplatsträffar.

2012-01-01

2016-12-31

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.
Stadsdelsförvaltningen ska, på försök i samverkan med primärvården,
identifiera och söka upp de anhörigvårdare som idag inte är kända för att
informera om de olika stödformer och verksamheter som finns. En inventering
ska göras av det anhörigstöd och andra insatser som frivilligorganisationerna
har. Organisationerna ska bjudas in för en gemensam diskussion kring hur
samarbete kan möjliggöras. Under året arrangeras öppna föreläsningar kring
demens, stroke och Parkinsons sjukdom.
Avlastning och växelvård finns vid Solbackens och Serafens vård- och
omsorgsboenden. Stora krav ställs på denna verksamhet för att möta behoven
hos enskilda och deras anhörigvårdare. Bemötande, sociala aktiviteter,
stimulans och rehabilitering är viktigt.
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Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Ordinärt boende: Andel anhöriga med anhörigstöd som
instämmer i att de vet var de ska vända sig om den
närståendes hjälpbehov

90 %

År

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

70 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Frivilligorganisationer ska bjudas in till en gemensam
diskussion kring hur samarbete kan möjliggöras.

2012-01-01

2012-12-31

Öppna föreläsningar ska arrangeras kring demens, stroke
och Parkinsons sjukdom.

2012-01-01

2012-12-31

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.
Uppföljningsansvaret för de verksamheter som har ramavtal med Stockholms
stad planeras övertas av Äldrenämnden.
Biståndshandläggarna genomför individuell uppföljning på vård- och
omsorgsboenden och i hemtjänst. Avdelningschefen och uppföljarna har
regelbundna möten med entreprenörerna. Där följs avtalet upp, diskussioner
förs om innehåll och styrning av 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. Ett ständigt arbete pågår för att förbättra och
anpassa uppföljningsmetodiken till de nya kraven. En kvalitets- och
uppföljningsgrupp har skapats inom biståndshandläggarnas organisation för att
stärka individuppföljningen med fokus på resultat för den enskilde. 2012
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kommer individuppföljningen inom ordinärt boende att fullt ut följa samma
rutin som den inom vård- och omsorgsboende.
2011 år uppföljningar, både kvalitets- och individuppföljningarna, visar brister
inom en del områden hos utförarna. Årets uppföljning visar att det trots alla
utbildningsinsatser fortfarande finns brister i genomförandeplanernas
utformning och uppföljning, d.v.s. många genomförandeplaner är inte
uppdaterade och aktuella. I många fall är genomförandeplanerna inte
individuellt utformade och det går inte att följa händelser av vikt i
daganteckningarna. Även i hälso- och sjukvårdsdokumentationen måste
kvaliteten fortsätta att utvecklas. Framför allt gäller det bedömning av den
enskildes status vid inflyttning för att få en helhetsbild av vårdtagarens behov
samt att upprätta och följa upp planer för att utvärdera omvårdnads- och
rehabiliteringsinsatser. Arbetet med att genomföra riskbedömningar har
framskridit men utredningar av inkontinens och ADL-bedömningar behöver
fortsätta att utvecklas.
Den kunskap som de senaste årens utbildningar med stimulansbidrag gett måste
behållas och vidareförmedlas inom varje organisation. Här krävs en mer aktiv
medverkan från alla utförare än idag. Samverkan mellan SoL- och HSLpersonal inom vård- och omsorgsboende och servicehus 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. Inom ett antal utförarenheter har ledningen lång
erfarenhet men hos vissa privata mindre hemtjänstutförare saknas
chefserfarenhet och chefsutbildning vilket avspeglar sig i ledarskapet.
Introduktion för nya chefer och överföring av senaste uppföljningsprotokoll
saknas ofta.
Även samverkan mellan primärvård och hemtjänst måste utvecklas trots de
svårigheter som finns. Inom Kungsholmens stadsdelsområde finns i dagsläget
drygt ett hundratal 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. Implementeringen av de
Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom är ett sätt att i
ett gemensamt projekt stimulera till samverkan.
2012 görs en fortsatt granskning av hela HSL-SoL-kedjan i dokumentation och
i arbetssätt för att se att insatser kommer den enskilde till godo och att helheten
i omsorgen om den enskilde fungerar.
Äldreboendeplanering
Underlag till en gemensam äldreboendeplan för staden tas fram tillsammans
med övriga stadsdelsnämnder i region innerstad och presenteras i samband med
budget för 2013 med beräkningar för 2014 och 2015.
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Staden har beslutat att efter att de beslutade omvandlingarna till
trygghetsboende genomförts ska en uppföljning och utvärdering genomföras
innan fler omvandlingar behandlas. Förvaltningen föreslår att den planerade
utredningen om omvandling av ett av stadsdelsnämndens två servicehus
avbryts i avvaktan på stadens utvärdering.
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

80 %

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

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

70 %

År

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 implementerades 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. Arbetet ska hädanefter bedrivas enligt riktlinjerna och
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personalen genomgå den webbaserade utbildningen kallad Demens ABC som
Socialstyrelsens utarbetat.
För att höja kvaliteten inom stadens demensboenden har stadsdelsnämndens
samtliga vård- och omsorgsboende ansökt om och blivit beviljade medel för
ökad bemanning.
Andelen personal med grundutbildning måste öka både inom hemtjänst,
servicehus och vård- och omsorgsboende. Omvårdnadspersonal i egen regi
deltar i de utbildningar som äldrenämnden ansvarar för. Entreprenörer och
andra privata utförare ansvarar själva för att grundutbilda sin personal. Även
kunskaperna i svenska språket måste förbättras. I detta syfte deltar ett stort
antal omvårdnadspersonal vid Serafens vård- och omsorgsboende och
Fridhemmets servicehus i ett EU-projekt kallat ArbetSam. Utbildningen är
tvåårig och avslutas i december 2012.
Ett utvecklingsråd har bildats med representanter från stadsdelsförvaltningen
och de största privat utförarna inom äldreomsorgen på Kungsholmen och
Essingeöarna. Syftet är att fortsätta det samarbete som funnits under de
utbildningsprojekt som drivits med stimulansbidrag sedan 2007. Rådet ska vara
ett forum för att diskutera hur äldreomsorgen kan utvecklas inom
Kungsholmens stadsdelsområde. Rådet består av representanter från Attendo
Care, Carema Care, HSB Omsorg, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Oliva
Hemtjänst, Temabo samt Stiftelsen Röda Korshemmets äldreomsorg.
Stimulansmedel
De utbildningar som genomförts inom ramen för den statliga
utbildningssatsningen Stimulansmedel med omsorgspersonal från både
verksamhet i egen regi och på entreprenad avslutas successivt under 2011 och
2012. Utbildningarna har varit en del av ett långsiktigt arbete. Vid
stadsdelsförvaltningens kvalitetsuppföljningar framgår tydligt att utförarna inte
alltid fullföljer projekten så att kunskapen omsätts i det dagliga arbetet och att
kunskap förs vidare till kollegor och nyanställd personal.
För att uppnå så bra resultat som möjligt för varje person som bor på vård- och
omsorgsboende och servicehus är det viktigt att olika personalkategorier
samverkar och har en helhetssyn i omsorgen om den enskilde. Det gäller
omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster m.fl.
Inom särskilt boende visar både förvaltningens internkontroll och granskning
av dokumentation att det inte går att följa hela HSL-SoL-kedjan med fokus på
resultat för den enskilde. Information från HSL-personal till SoL-personal och
tillbaka igen är en väsentlig del och utförarna måste säkerställa att helheten i
omsorgen om den enskilde fungerar genom rutiner och arbetssätt
(informationskanaler, arbetsmöten o.s.v.).
Därför föreslås att delar av stimulansmedlen under 2012 används för att
utveckla metoder och arbetssätt för att säkerställa helheten i omsorgen med
fokus på den enskilde brukaren. Alla anställda runt den enskilde måste förstå
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sin del och sitt ansvar i arbetet med att åstadkomma bästa möjliga resultat för
den enskilde brukaren. På så sätt kan vården och omsorgen om den enskilde
kvalitetssäkras och missförhållanden förebyggas. Utvecklingsrådet har en
viktig roll för att få alla utförare att ta sin del i ansvaret för att utbildningen
genomförs och ger bestående resultat i verksamheten. Övriga stimulansmedel
används för att höja kompetensen inom demensområdet samt att utveckla
samverkan med den lokala hälso- och sjukvården.
Senior Alert
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg där
riskbedömningar för fall, trycksår och undernäring ska registreras. Att använda
Senior Alert är en del av det systematiska förebyggande kvalitetsarbetet.
Stockholms stad har beslutat att alla verksamheter i staden ska rapportera i
registren fr.o.m. 2012.
Samverkan
Stadsdelsförvaltningarna i innerstaden ska se över eventuella
samverkansmöjligheter. Nämnderna har gemensam medicinskt ansvarig för
rehabilitering, MAR.
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

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

60 %

År

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

98 %

År

Verksamhetsplan Nämnd
S:t Eriksgatan 47 A
Telefon 08-50808000
kungsholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

SID 38 (55)

Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

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

98 %

År

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

98 %

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 bra mathållning i en god måltidsmiljö (äldreomsorg)
2011 års verksamhets- och individuppföljning visar förbättringar inom området
mathållning och måltidsmiljö vilket tyder på att de projekt som bedrivits med
stimulansmedel under de senaste åren har haft effekt. Individuppföljningarna
vid S:t Eriks och Alströmerhemmets vård- och omsorgsboenden visar att de
boende är mer nöjda med maten. Hur matkvaliteten är vid övriga boenden vet
vi när stadens brukarundersökning kommer och individuppföljningar
genomförts vid resterande vård- och omsorgsboenden.
Utförarna måste arbeta med ständiga förbättringar av maten och
måltidssituationen och ta ansvar för att fullfölja och driva projekten vidare
inom ramen för den ordinarie verksamheten.
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
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NÄMNDMÅL:

Brukare har en meningsfull tillvaro (äldreomsorg)
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. Alla
vård- och omsorgsboenden har i olika omfattning en plan för sociala aktiviteter.
På Alströmerhemmet har det skett en märkbar ökning av möjlighet till
aktiviteter och social stimulans sedan Temabo tog över den 1 februari i år. 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.
Såväl kvalitets- som individuppföljningarna visar att mer fokus bör ligga på
individuella aktiviteter och att utevistelserna kan vara fler.
Rehabilitering ingår som en integrerad del i vården och omsorgen av äldre och
är en angelägenhet för alla yrkeskategorier. Rehabilitering innefattar dels de
specifika insatser som utförs av arbetsterapeut och sjukgymnast, dels de
insatser som utförs av all personal genom ett hälsofrämjande arbetssätt, som
stödjer den äldre och tillvaratar dennes egna resurser i vardagens aktiviteter.
Till dessa aktiviteter räknas t.ex. utevistelse, promenader och dagsutflykter.
Träfflokal Baltzar
Träfflokal 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 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
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Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

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

NÄMNDMÅL:

Brukare har självbestämmande och integritet (äldreomsorg)
Många utförare inom Kungsholmens stadsdelsområde uppdaterar inte
genomförandeplanerna för sina brukare och de behöver också 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. Aktuella genomförandeplaner borgar för en ökad
livskvalitet och värdig vardag för de äldre.
Inom ramen för stimulansbidragen fortsätter utbildning i metoder för
bemötande av personer med demenssjukdom. Stadens värdegrund för
äldreomsorgen och den Nationella värdegrunden ska fortsätta att
implementeras i alla verksamheter. Värdighetsgarantier ska utarbetas av
Äldreförvaltningen i samverkan med stadsdelsförvaltningarna under året.
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. Bland annat finns behov av att
göra genomförandeplanerna mer användarvänliga och att anpassa Schemos så
att systemet hämtar uppgifter direkt från genomförandeplanen i ParaSoL.
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
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Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

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

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.
Pensionärer som är över 75 år får kostnadsfritt hjälp med göromål i hemmet av
stadsdelsnämndens vaktmästarservice. Verksamheten är reguljär sedan 2006.
Arbetet kring våld i nära relationer har organiserats i samarbete med
Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder. I arbetsgruppen ingår
representanter för äldreomsorgen och Värngruppen (f.d. Värn för äldre).
Trygghetsjouren tar över hanteringen av trygghetslarm från
stadsdelsnämnderna 2012.
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 till barn vid Stockholms habiliteringsenheter 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. Varje förälder inbjuds att vara med och sätta
upp mål för barnets träning och behandling. Detta resulterar i en
behandlingsplan. Det förväntade resultatet är att alla föräldrar är nöjda med de
möjligheter att medverka som habiliteringsenheterna erbjuder.
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 att 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.
2011 års medarbetarenkät visar ett förbättrat resultat med 64 i NMI (Nöjd
medarbetar-index). Stadsdelsförvaltningens medarbetare har viktiga och
meningsfulla arbetsuppgifter och vill bidra till verksamhetens utveckling. Under
2012 arbetas medarbetarenkätens resultat igenom på arbetsplatserna med syfte att
ytterligare förbättra den gemensamma arbetsmiljön.
Gemensam värdegrund
Den gemensamma värdegrunden för Kungsholmens stadsdelsförvaltning
sammanfattar värden som är gemensamma för alla i stadsdelsförvaltningen, som
gäller under alla omständigheter och som inte kan förhandlas bort. De är
överordnade skillnader i verksamhet, politik, kultur och religion och utgår från
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
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

Verksamhetsplan Nämnd
S:t Eriksgatan 47 A
Telefon 08-50808000
kungsholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

SID 43 (55)

använder vi dialogen då den främjar förståelse och respekt och skapar
förutsättningar för att uppnå gemensam förståelse och ett ständigt lärande.
Våra arbetsplatsers egna värdegrunder är viktiga och ska tillsammans med
förvaltningens gemensamma värdegrund prägla vårt förhållningssätt mot dem som
verksamheten är till för och för hur vi som medarbetare uppträder mot varandra.
Arbetet med den gemensamma värdegrunden fortsätter för att säkerställa att den är
styrande i alla delar av stadsdelsförvaltningens arbete. Ett arbete inleds med att
utveckla en kompetensbaserad rekryteringsprocess som utgår från ett
värdegrundsbaserat och resultatstyrt arbete.
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. Samverkanssystemet ger en grund för dialog och gemensamt
ansvarstagande i syfte att utveckla stadens verksamheter. Stadsdelsförvaltningens
arbete utifrån samverkanssystemet utvecklas i överensstämmelse med ett
värdegrundsbaserat och resultatstyrt arbete. Kärnan i samverkanssystemet är
arbetsplatsträffar och samtal mellan medarbetare och chef. Formerna för och
innehållet i arbetsplatsträffarna utvecklas för att stödja ett medskapande
förhållningssätt och medarbetarskap. Arbetsmiljöarbetet är en del av
samverkanssystemet och hälso- och arbetsmiljöfrågor är en integrerad del i
verksamhetens vardag och utveckling. Chefer får stöd för att tillämpa och utveckla
ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Kompetensutveckling
Förnyelse och utveckling är en ständigt pågående process där chefer, medarbetare
och fackliga företrädare tar ett gemensamt ansvar för en kontinuerlig
kompetensutveckling och delaktighet i syfte att utveckla stadens verksamheter.
Arbetet fortsätter med att utveckla individuella kompetensutvecklingsplaner som
stödjer varje medarbetares vilja att på ett ansvarsfullt och engagerat sätt bidra till
sin arbetsplats mål och resultat.
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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. Ett ansvarsfullt
och engagerat medarbetarskap förutsätter ett ledarskap som förmår skapa
förutsättningar för aktivt medskapande genom tydlig och väl känd struktur som
alla förstår. Det förutsätter ett ledarskap som präglas av öppen och tydlig
kommunikation om mål och resultat. Ett chefs- och ledarutvecklingsprogram
genomförs i syfte att utveckla ett kommunikativt ledarskap som utgår från ett
värdegrundsbaserat och resultatstyrt arbete. 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
Stadsdelsförvaltningen arbetar framgångsrikt med att minska sjukfrånvaron.
Utvecklingen av sjukfrånvaro inom alla förvaltningens enheter följs löpande upp i
samband med månadsavslut. Chefer får stöd i användning av utdata, för att själva
få en bra kunskap om sjukfrånvaron och detaljerna bakom siffrorna. Enheter med
hög sjukfrånvaro, särskilt korttidsfrånvaro, granskas och chefer erbjuds vid behov
verktyg för förändrat arbetssätt. Ett systematiskt rehabiliteringsarbete bedrivs
utifrån stadens rehabiliteringsprocess som omfattar samarbete med bland annat
företagshälsovården.
Friskvårdssatsningar i form av personalgym, rabatt på träningskort,
friskvårdsombud m.m. fortsätter. Friskvård subventioneras med upp till 500
kronor per termin. För att erbjuda likvärdiga möjligheter till friskvård, oavsett på
vilken arbetsplats man jobbar, tas friskvårdstimmen bort.
KF:s indikatorer

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

Aktivt Medskapandeindex

fastställs 2012

År

Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid

fastställs 2012

År

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina
medarbetare

fastställs 2012

År

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras
arbete

fastställs 2012

År

4,5 %

År

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

5,8 %
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NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen har väl fungerande arbetsplatser där chefer
och medarbetare tillsammans arbetar för att uppnå verksamhetens
mål med brukaren/medborgaren i fokus.
Stadsdelsförvaltningens arbetsplatser präglas av medskapande som innebär ett
aktivt, engagerat och ansvarsfullt förhållningssätt där alla upplever
meningsfullhet, kan se sig själva i ett sammanhang och har möjlighet att vara
med att påverka. Det innefattar ett medarbetarskap som kännetecknas av
medarbetare som deltar ansvarsfullt och engagerat i det gemensamma arbetet
för att nå verksamhetens mål och resultat.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Systemet för fördelning av resurser utgår från stadsdelsnämndernas
verksamhetsansvar och befolkningens struktur. Det ger stadsdelsnämnderna frihet
att själva välja sin organisation. Stadsdelsnämnderna får resurser i relation till det
förväntade behovet och inte utifrån faktiska kostnader. I fördelningen inkluderas
samtliga löpande kostnader för att bedriva en verksamhet, inkluderat personal,
lokaler, administration och övriga kostnader. Stadsdelsnämnderna får sina medel
tilldelade som ett anslag. Inom ramen har stadsdelsnämnderna frihet att disponera
anslaget och prioritera mellan verksamheterna, så länge de följer de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Särskilda förutsättningar gäller
ekonomiskt bistånd. Stadsdelsnämnderna ska utifrån att Stockholm växer klara
framtida volymförändringar med hög kvalitet inom verksamheterna utifrån de
ramar som volymförändringarna ger, men i övrigt med befintliga resurser.
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 2012 innebär behov av omprioriteringar
och anpassningar av verksamheterna. Lokalbehov, organisation, 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, boutredningar,
kontaktperson och kontaktfamilj enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade. För medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), liksom för
budget- och skuldrådgivning, gäller samarbetet även Södermalm.
Konsumentcentrum utför konsumentvägledning för innerstadens stadsdelar samt
för Farsta och Hägersten-Liljeholmen.
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 till organisatoriska gränser utan är främst betjänt
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
kontinuerligt planeras och anpassas så att den ryms inom fastställd budgetram.
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Nämndens budgetuppföljning rapporteras varje månad 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 controller.
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. Enheter som prognostiserar underskott ska vidta åtgärder för att
uppnå en budget i balans. Träffsäkra prognoser möjliggör styrning av
nämndens ekonomiska resurser och prioriteringar och omprioriteringar där det
behövs.
Under 2012 planeras flera fortbildningstillfällen för chefer för att stärka dem i
deras budgetuppföljningsarbete. Förvaltningen är en av tre piloter i staden för
att utveckla ett web-baserarat prognosverktyg som ska underlätta för chefer i
budgetuppföljningen.
Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012
Kommunfullmäktiges fördelning till stadsdelsnämnderna sker enligt ett
fördelningssystem där resurserna i huvudsak fördelas efter socioekonomisk
struktur och genom schablonfördelningar per prestation. Kommunfullmäktige
har beslutat om en nettobudget om 992,4 mnkr för Kungsholmens
stadsdelsnämnd. Det är en ökning med 56,4 mnkr i jämförelse med 2011.
Ökningen beror i huvudsak på fler barn i förskolan samt kompensation för
ökade ersättningar till utförare inom äldreomsorg och förskola. De
prioriteringar och satsningar som kommunfullmäktige har valt att göra ska få
genomslag i verksamheten. Utgångspunkten har därför varit att begränsa
omfördelningen av budget mellan verksamhetsområdena men för att få en
budget i balans på övergripande nivå är bedömningen att det är viktigt att det
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hålls en reserv inom äldreomsorg. Äldreomsorg står för cirka 50 procent av
nämndens budget. I årets budget föreslås 4,0 mnkr tillföras stöd och service till
personer med funktionsnedsättning och 2,0 mkr till Förskoleverksamhet.
Budget tillförs från anslaget för äldreomsorg. Förvaltningens förslag till budget
följer de peng- och ersättningsnivåer som kommunfullmäktiges beslutat.
Budget 2012

Belopp i mkr

Verksamhet

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

Investeringsplan

Inventarier och maskiner
Stadsmiljöverksamhet
Summa

TOTALT

Summa

Budget
Ursprunglig
Budget
Budget
efter T2
Budget
nettobudget
kostnad
intäkt
netto
netto 2012
2011
2012
2012
2011
31,5
31,5
33,3
0,1
33,2
57,9
58,0
65,7
6,3
59,4
0,5
0,5
0,1
0,0
0,1
11,0
11,0
10,6
0,0
10,6
2,0
2,0
1,8
0,0
1,8
1,5
1,5
1,1
0,0
1,1
210,3
241,4
244,5
7,7
236,8
456,5
456,5
559,0
92,7
466,3
133,0
141,4
198,1
49,2
148,9
8,3
8,6
8,3
0,1
8,2
22,2
23,0
24,7
0,5
24,2
1,3
1,4
8,3
6,5
1,8
936,0
976,8
1 155,5 163,1
992,4

Budget
Ursprunglig
Budget
Budget
efter T2
Budget
nettobudget
kostnad
intäkt
netto
netto 2012
2011
2012
2012
2011
4,6
4,6
4,6
0,0
4,6
7,8
15,2
6,2
0,0
6,2
12,4
19,8
10,8
0,0
10,8

Budget
Ursprunglig
Budget
Budget
efter T2
Budget
nettobudget
kostnad
intäkt
netto
netto 2012
2011
2012
2012
2011
948,4
996,6
1 166,3 163,1 1 003,2
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Politisk verksamhet och administration
Resursfördelningssystemet ger inte någon särskild tilldelning av medel för
nämnd- och förvaltningsadministration. För att finansiera nämndverksamhet,
strategiska ledningsuppgifter och visst administrativt stöd har ett administrativt
avdrag gjorts på alla verksamhetsområden. För verksamheten avsätts 33,3 mnkr
brutto, en ökning i jämförelse med 2011 om 1,8 mnkr. Ökningen består i
huvudsak av ökade kostnader vid köp från stadens serviceförvaltning. Den
politiska verksamheten och administration motsvarar 2,9 procent av
stadsdelsnämndens bruttobudget för 2012. Budgeten omfattar
nämndverksamhet och förvaltningsgemensamma kostnader för t.ex. lokaler,
gemensamma övergripande IT-kostnader, information, ekonomi- och
personalstöd.
Individ- och familjeomsorg
Totalt budgeteras 59,4 mnkr för verksamheten, vilket är en ökning med 1,5
mnkr i jämförelse med budget för 2011. Budgeten förutsätter effektiv
ekonomistyrning och att effektivisering av verksamheten fortsätter.
Stadsmiljö- och parkmiljöverksamhet
För driften av parkmiljöverksamheten på Kungsholmen har totalt 16,8 mkr
budgeterats, varav 6,2 mnkr avser investeringar. Under rubriken investeringar
nedan redovisas de planerade parkinvesteringarna för 2012.
Förskoleverksamhet
Förskoleverksamheten budgeteras totalt till 236,8 mnkr en ökning med 26,5
mkr sedan början av 2011. Ökningen beror på ökat barnantal och på höjd
schablonersättning. Budgeten 2012 har tilldelats med barnantalet våren 2011
som grund vilket är varför nettobudgeten efter tertialrapport 2 2011 är något
högre än budgeten som läggs i verksamhetsplanen 2012. Budgeten förväntas
öka under 2012 eftersom verksamheten planerar att utöka antalet platser under
2012 för att klara av barnomsorgsgarantin. För att täcka bl.a. ökade
hyreskostnader för förskolelokaler har 2 mkr tillförts till förskoleverksamheten
från Äldreomsorg.
Den 1 januari 2012 höjs förskoleschablonen med 1,5 %. Samtidigt höjs
förskolepengens andel av schablonen med en procentenhet till 78 %. Det
innebär en höjning med 2,8 % för förskoleenheterna. Genom att en större del
av schablonen riktas direkt till förskolorna finns mindre pengar kvar för t.ex.
hyreskostnader och riktade förskolesatsningar. Under året införs ett nytt system
för ersättning till förskolan vilket innebär att budget erhålls utifrån inskrivet
antal barn varje månad med undantag för juni och juli då inskrivningstalet för
maj gäller. Tidigare har ersättningen baserats på ett genomsnitt av antalet barn
inskrivna den sista mars och den sista september. Konsekvenser för det nya
budgetjusteringssystemet är svåra att överblicka i dagsläget.
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Äldreomsorg
För äldreomsorg avsätts 466,3 mnkr vilket är en ökning med 9,8 mnkr i
jämförelse med 2011. Ökningen av budgetramen beror på att nämnden erhållit
kompensation för att ersättningsnivåerna inom hemtjänst och vård- och
omsorgsboende ökar. En överföring om 6 mnkr har gjorts till andra
verksamhetsområden. För att säkerställa att nämnden har en budget i balans
hålls en reserv inom äldreomsorg för att täcka oförutsedda händelser.
Befolkningsprognos
Ålder

65-79 år
80-89 år
90- år
Totalt

Faktisk
befolkning
2010-12-31
6 178
2 015
770
8 963

Prognos
2012

Prognos
2014

Differens
2012-2014

Differens
procent

6 865
1 893
748
9 506

7 410
1 794
700
9 904

545
- 99
- 48
398

7,9
- 5,5
- 6,8
4,0

Antalet äldre över 80 år minskar på Kungsholmen. En viss osäkerhet i USK:s
prognoser kan finnas, särskilt vid nyproduktion. Antalet dygn i
heldygnsomsorg har successivt minskat under 2011. Antalet hemtjänsttimmar i
ordinärt boende och på servicehus har legat relativt konstant.
Ersättning till hemtjänstutförare höjs med 2,5 %. Ersättningen till utförare vid
vård- och omsorgsboende indexuppräknas med 3,97 %. Solbackens vård- och
omsorgsboende drivs även fortsättningsvis av Attendo med nytt
centralupphandlingsavtal fr o m 1 juni vilket innebär ökade kostnader.
Hemtjänsten på Hantverkargatan har trots åtgärder inte en budget i balans. En
genomlysning av enhetens ekonomiska förutsättningar och jämförelser med
andra egenregiverksamheter i staden beräknas vara klar under hösten 2011.
Resultatet av denna samt resultatet av utredningen om nytt ersättningssystem
får visa vilka åtgärder som behöver vidtas 2012 för att få enhetens budget i
balans.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
För stöd och service till personer med funktionsnedsättning budgeteras totalt
148,9 mnkr. Jämfört med 2011 är detta en ökning med 15,9 mkr. Ökningen
beror i huvudsak på ett ökat antal omsorgstagare och högre vårdnivåer. Totalt
har 4 mnkr tillförts från andra verksamhetsområden (inför 2011 tillfördes inga
resurser). Verksamheten prognostiserar ett underskott om ca 6 mnkr under
2011. För att motverka årets och framtida underskott har under 2011 en
åtgärdsplan utarbetats.
Uppföljning av SoL-insatser
Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning fördelas medel till
nämnden som fast anslag respektive prestationsrelaterat anslag i nivåer utifrån
den enskildes behov av insatser. Det fasta anslaget ska täcka kostnader för
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insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL och nivåersättningen ska tacka insatser
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det fasta
anslaget ska bl.a. täcka kostnader för hemtjänst, personlig assistans som inte
betalas av försäkringskassan, ledsagarservice, ledsagning vid semesterresor,
kontaktperson, resor till och från daglig verksamhet, kommunalt bostadstillägg
för handikappade (KBH), avlösarservice samt vuxna som behöver särskilt
boende exempelvis vård- och omsorgsboende. Kostnaderna är svåra att påverka
då de till stor del styrs av individens behov. Förvaltningen fortsätter att
utveckla individuppföljningen och följa omfattningen av insatser och kostnader
på individnivå.
Privata vårdgivare
Skillnaden mellan nivåersättning från staden och den faktiska kostnaden för
köp av platser i boende hos privata utförare utanför ramavtal är höga.
Förvaltningen fortsätter att förhandla med utförarna för att om möjligt sänka
kostnaderna.
Kostnader för turbundna resor
Kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet har fördubblats under
2011 på grund av ett nytt avtal, tecknat av staden centralt. En analys visar att
det finns möjligheter att på sikt kunna minska kostnaderna genom samordnade
resor i samverkan mellan färdtjänstbolagen, gruppbostäder och daglig
verksamhet.
Kostnader för nystartade bostäder med särskild service
Under 2011 har det blivit uppenbart för förvaltningen vilka svårigheter som
finns att få ekonomin att gå ihop vid nystartade gruppbostäder. En gruppbostad
kräver dygnetruntbemanning och de ersättningsnivåer som stadsdelsnämnden
erhåller för de boende på t ex Fröjden täcker inte en sådan bemanning.
Stadsdelsnämnden kan inte påverka vare sig vilka som flyttar in eller vilka
ersättningsnivåer som sätts. Detta sköts av bedömningskansliet vid
Socialförvaltningen. För Fröjdens del innebär detta att med minsta möjliga
bemanning, dygnet runt, 7 dygn/vecka, hela året behövs en bemanning om 4,2
heltidsanställda. Skillnaden mellan det som ryms inom intäktsramen (3,22
tjänster) och som även ska täcka sjuk- och semestervikarier, och behovet av
bemanning (4,2 tjänster) exklusive sjuk- och semestervikarier motsvarar den
övervägande delen av det förväntade underskottet.
Slutsatsen är att det inte är möjligt att driva gruppbostäder där alla personer är
placerade i de lägsta nivåerna om gällande lagar/riktlinjer ska följas.
Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen påtalat detta och föreslagit att en
grundersättning för basbemanning införs. Boenden med genomgående låga
ersättningsnivåer behöver i nuläget ingå i en enhet där det finns personer i
högre nivåer för att balansera budgeten. Lustens servicebostad öppnar vid
årsskiftet 2011-2012. En servicebostad kräver inte dygnetruntbemanning.
Fröjden, Välgången och Lusten bildar 2012 en gemensam enhet vilket ger
bättre förutsättningar för en ekonomi i balans.
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Ytterligare en faktor som påverkar stadsdelsnämndens budget är de mätdatum
för grupp- och servicebostäder som genererar intäkter till stadsdelsnämnden.
Personer som flyttar in efter 31 augusti ger inga intäkter innevarande år.
Fritid och kultur
Totalt avsätts 8,2 mkr för verksamheten (inkl 0,2 för konsumentvägledning)
detta är en minskning med 0,1 mkr jämfört med 2011. De öppna barn- och
ungdomsverksamheterna inklusive Vängåvans parklek och fritidsgård som
drivs av föräldrakooperativet Vängåvans vänner har oförändrat anslag under
2012.
Arbetsmarknadsåtgärder
För arbetsmarknadsåtgärder avsätts 1,8 mkr, en ökning med 0,5 mkr från 2011.
Investeringar
Stadsdelsnämnden har i budget för 2012 tilldelats 6,2 mnkr för investeringar i
parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:
Kronobergsparken 4,0 mnkr
Trädvård samt upprustning av bollplan och scen. Reinvesteringar i lekplats,
gångvägar och ränndalar.
Stora Essingens parkstråk 0,5 mnkr
Framtagande av program med inriktning tillgänglighet och trygghetshöjande
åtgärder.
Norr Mälarstrands gårdar 0,5 mnkr
Vegetationsåtgärder och upprustning av markytor.
Kungsholms strandstig 0,5 mnkr
Tillgänglighets- och trygghetshöjande åtgärder.
Reinvesteringar i lekplatser 0,5 mnkr
Tillgänglighetsförbättrande åtgärder och investeringar i lekutrustning.
Småparker 0,2 mnkr
Investeringar i mindre parkytor samt medborgarförslag.
Stadsdelsnämnden har därutöver tilldelats 4,6 mnkr för investeringar i
inventarier och maskiner, att användas inom nämndens alla
verksamhetsområden.
För investeringar i parker och grönområden får nämnden täckning för
kostnader för avskrivningar och internränta. Om investeringar görs i inventarier
och maskiner förväntas nämnden täcka avskrivningar och internränta genom
medel från driftbudgeten.
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Försäljningar av anläggningstillgångar
Inga försäljningar av anläggningstillgångar är aktuella.
Resultatenheter
Nämndens resultatenheter för verksamhetsåret 2012 framgår av blankettbilaga.
Inom barn- och ungdomsavdelningen pågår en organisationsöversyn som
påverkar vilka förskolor som ska ingå i de olika resultatenheterna.
Förvaltningen återkommer i tertialrapport 1 med förslag till förändring av
resultatenheter för 2012.
Parklekarna i Kronobergsparken och Rålambshovsparken som tidigare varit två
separata resultatenheter slås fr.o.m. 2012 samman till en resultatenhet,
Parklekarna.
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
Inga betydande projekt som inte är investeringar redovisas.
Omslutningsförändringar
I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader/intäkter för nämndernas
egen verksamhet redovisats. Omslutningsförändringar till följd av försäljning
av verksamhet till andra nämnder har således inte beaktats i
kommunfullmäktiges budget, liksom t.ex. hyresintäkter. De nedan redovisade
omslutningstilläggen är preliminära och kommer att successivt justeras i
samband med tertialrapporterna:
Anges i Mnkr
Administration m.m. 0,1
Äldreomsorg 79,7
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Omsorg för funktionsnedsatta 49,2
Individ- och familjeomsorg 6,3
Förskola 7,7
Fritid och kollo 0,1
Arbetsmarknadsåtgärder 5,9
Summa: 149,0
Medel för lokaländamål
Inga medel för lokaländamål är aktuella.
Övrigt
Inget övrigt redovisas.
Särskilda redovisningar
Inga särskilda redovisningar.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva
Nämnden har en tydlig beställarroll vilket medför att styrning och uppföljning
måste ha en framskjuten plats. Verksamhetsstyrningen fokuserar på vad vi
åstadkommer för brukare och medborgare på Kungsholmen och Essingeöarna.
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, nämndens största
kostnadspost och lokalerna måste alltid användas så effektivt som möjligt. En
strategisk översyn av lokalbeståndet inom förskolan ska genomföras med
målsättning att sänka förskoleområdets hyreskostnader, för att på så vis frigöra
resurser till den pedagogiska verksamheten.
KF:s indikatorer
Administrationens andel av de totala kostnaderna
(alla nämnder)
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)

Årsmål KF:s årsmål

Periodicitet

3,9 %

minska

År

1 st

tas fram av
nämnden

År
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NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden använder resurser som skapar maximalt värde
för medborgare på det mest kostnadseffektiva sättet.
För att säkerställa en effektiv användning av stadsdelsnämndens resurser är det
viktigt att veta vad som skapar bäst effekt för våra medborgare på kort och lång
sikt. Vår kunskap om vilka insatser som skapar bäst resultat behöver kopplas
till hur vi använder våra ekonomiska resurser. Under 2012 vidareutvecklas
detta arbete.
Behovet av lokaler följs upp kontinuerligt för att hålla nere hyreskostnaderna.
Personalkostnaderna är den största posten i nämndens budget så det är viktigt
att organisation, bemanning och schemaläggning ständigt ses över. Jämförelser
görs med andra bl.a. genom medborgarundersökningar, brukarenkäter och
nyckeltaljämförelser för att upptäcka eventuella kvalitetsbrister och ineffektivt
resursutnyttjande.
Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm bedriver sedan
ett antal år verksamheter tillsammans för att ytterligare effektivisera
verksamheten och resursutnyttjandet.

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 under
2012.
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 2012.

Bilagor
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Blankettbilaga
2. Internpriser
3. Aktivitetsplan
4. Skolinspektionens rapport
5. Jämställdhets- och mångfaldsplan
6. Risk och väsentlighet indikatorer
7. Risk och väsentlighet nämndens väsentliga processer
8. Internkontrollplan
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