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Verksamhetsplan Preventionsenheten Fält
och Fritid
Inledning
Den nya Preventionsenhetens målgrupp är barn, ungdomar, unga vuxna och
föräldrar.
Preventionsenhetens (fält, preventionssamordnare, fritidsgården Kuggen)
målgrupp är barn och unga i åldern 12 – 18 år som är i, eller på väg in i, riskzon
för att utveckla normbrytande beteenden. Med riskzon menar vi de som uppvisar
eller har riskfaktorer omkring sig (t.ex. tidig rök- och alkoholdebut och skolk,
bristande omsorg hos föräldrar, kriminella kompisar). Fokus är på barn och
ungdomar i årskurs 6 – 9, som bor och/eller går i skolan här på Kungsholmen. För
att fånga upp dessa ungdomar verkar vi för tidig upptäckt av riskfaktorer.
Fritidsgården Kuggen riktar sig till ungdomar i åldern 12 – 16 år som bor och/eller
går i skolan här på Kungsholmen. Då vårt arbete syftar till att uppmärksamma och
fånga upp barn och unga i riskzon är fokus på yngre ungdomar och barn. Vi ser ett
behov av vägledning och psykosocialt stöd för unga vuxna på väg hemifrån och ut
i yrkeslivet. Men utifrån vårt syfte och våra mål anser vi att prioriteringen ska vara
på de yngre, vilket vi också utformat vår verksamhet efter.
Kungsholmens Preventionsenhet Fält och Fritid består av tre integrerade delar:
förebyggande, uppsökande och främjande arbete (from den1 januari 2012 ingår
stadsdelens parklekar och den öppna förskolan i enheten). Det förebyggande och
främjande arbetet syftar till att minska riskerna för barn och ungdomar att
utvecklas ogynnsamt. Att ha en främjande ansats i arbetet innebär ett inkluderande
förhållningssätt där vi stärker ungas förutsättningar utifrån deras enskilda behov.
Detta genomsyrar hela verksamheten. I fältarbetet arbetar vi med att tillföra
skyddsfaktorer och med utgångspunkt i ungdomarnas miljöer erbjuder vi dem
möjlighet att etablera förtroendefulla relationer med vuxna. I detta ingår att stärka
ungdomarnas egen utveckling, att involvera föräldrar och stärka dem i deras
föräldraskap, samt att vid behov slussa vidare ungdomar och deras föräldrar till
adekvat stöd/hjälp.
De allra flesta ungdomarna på Kungsholmen mår bra och har goda relationer både
med sina familjer, kompisar och till skolan. Många av ungdomarna är aktiva i
olika föreningar, t.ex. för idrottsutövande. De är också trygga i närområdet.
Rök- och alkoholdebuten är tidig och tillgången till alkohol är stor i innerstaden.
Användandet av narkotika har ökat bland unga över hela staden. Kungsholmen är
en av de stadsdelar där ökningen är störst, främst bland pojkar
(Stockholmsenkäten 2010). Den typ av narkotika som brukas är cannabis.
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Preventionsenheten, polisen, socialtjänsten och även en del av skolorna på
Kungshomen har sett en reell ökning, allt från innehav och försäljning till ökat
antal anmälningar av minderåriga narkotikaanvändare till socialtjänsten.
Tillsammans har vi därför inom det Brottsförebyggande rådet initierat en
gemensam strategi där fokus är att nå ut med information till föräldrarna och de
som arbetar med barn och unga i stadsdelen för att förebygga att fler testar och
visa på de stödfunktioner som finns för föräldrar och ungdomar.
Vi kommer ytterligare att fokusera på yngre åldrar och tidiga insatser. Därför
kommer vi att börja arbeta med föräldrastödet ABC som riktar sig till föräldrar
med barn i åldern 3 - 12 år. Vi deltar i en forskningsstudie av metoden. Vidare
kommer vi under hösten 2012 att fortsätta arbetet med preventionsprofilen på
stadsdelens förskolor.
Under året kommer medarbetarna delta i utbildningar för att höja kompetens och
möta målgruppens behov. Det gäller ABC (Alla barn i centrum) och MI
(motiverande samtal).
Fr.o.m. 1 januari har enheten utökats med två parklekar och en öppen förskola,
totalt sex medarbetare. Syftet med omorganisationen är att samla alla öppna och
förebyggande verksamheter i stadsdelen inom samma enhet.

Kronobergs Parkleks (startades 1937) målgrupp idag är främst barn och
ungdomar men hit kommer faktiskt alla mellan 0-100år. Det är föräldrar, det är
morföräldrar etc. Detta gör att vi måste se till att barnen och ungdomarna är nöjda,
trygga och stimulerade men vi kan inte heller bortse från de vuxna.
Åtagandet för oss och utmaningen ligger mycket i att just försöka se till att det
finns något för alla åldrar. Denna åtagande/utmaning är alltid pågående men vi
tycker att det finns ett brett grundutbud här hos oss där alla har en plats. Sen
arbetar vi självklart alltid aktivt för att förbättra detta och komma med nya idéer
(indikatorer).
Blandade åldrar – lär av varandra
Till oss kommer som sagt alla möjliga åldrar. Vi har högstadiebarn och
gymnasieungdomar som kommer och hänger efter skolan och på håltimmar. Dessa
spelar då främst biljard, pingis och lyssnar på musik. Vi har våra pingispensionärer
som kommer hit på torsdagsförmiddagar och spelar pingis och umgås. Det som är
roligt och se är att dessa målgrupper då leker och har roligt samt lär och ger energi
till varandra. I parkleken har alla rätt till lek (S K O R R V) – oavsett ålder.
Förebyggande verksamheter är viktiga verksamheter
Verksamhet som är förebyggande såsom parkleken är viktig på så sätt att den tidigt
kan uppmärksamma eventuella problem. När dessa har observerats kan
bearbetningen sen börja. Både på plats men även då genom att väva in och
informera andra verksamheter om det hela.
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Denna process löser dock inte alltid allting på direkten, men om ett problem
bearbetas från olika håll samt att man visar att man håller en tydlig linje och inte
ger sig, så skapas det oftast tillslut en förändring i problematiken.
”Dansa Zumba med mig…”
Den senaste ”stora” aktivitetsidén är t ex Zumba. Detta kommer att vara något
som alla olika åldersgrupper kan vara med på och kommer även i sig att vara ett
arrangemang som skapar en härlig atmosfär. Det blir friskvård och motorikträning
på en gång. En duktig instruktör är redan uppbokad men denna kommer dock inte
att kosta oss något.
Vi försöker se till att dessa arrangemangsaktiviteter så gott som är självförsörjande
och därmed så kostnadseffektiva som möjligt, detta krävs också då vår budget är
väldigt snäv. Vi anordnar och står för ljudanläggning och barn och ungdomar
under 18år får Zumba gratis. Vuxna får betala.
Brukardelaktighet
Brukarna är delaktiga och har gott inflytande i verksamheten. Detta är ett måste
för att vi ska kunna försöka hålla dem nöjda och möta deras behov och önskemål då måste vi ju veta vad dem tycker och tänker.
Denna information får vi reda på muntligen, genom vår hemsida och facebooksida samt enkäter. Under 2012 ska Kronobergs Parken få en upprustning. Då har
det t ex anordnats rundvandringar/samråd för alla som vill tycka till om detta med
start här i parkleken. Det har även legat en enkät ute på stockholm.se.
Det har varit bra uppslutning vid dessa tillfällen och är ett bra exempel på just hur
brukarna är delaktiga i parken och parkleken. Deras synpunkter ligger sedan till
grund hur vi försöker gå till väga – helt enkelt demokrati i mikroformat när den är
som bäst.
Kulturen och idrotten skall vara en del av Stockholms attraktivitet
Rubriken ovan är synonymt med parkleken. Kulturen skall nämligen vara
lättillgänglig och finnas i barnens synfält. I parkleken jobbar vi därför mycket just
med ”kultur i ögonhöjd”. Det kan vara allt från olika skapandemetoder där barnen
får vara med och testa på olika hantverksmetoder till vår målarstation på sidan av
parklekshuset.
Idrotten är också något vi värnar väldigt starkt om. I parkleken får barnen och
ungdomarna testa på allt möjligt i sportväg. Detta leder också ofta till att dem får
upp ögonen för någon sport och sedan söker sig till en förening som utövar denna
sport. Vi anordnar även många sportturneringar här i parkleken som brukar ge
mersmak.
Världens mest tillgängliga parklek
Vårt mål är att bli världens mest tillgängliga parklek. Vi tycker redan att vi har
lyckats bra med detta men vi kommer att sikta ännu högre. Vi skall göra utskick
till ur- och skurförskolor samt dagmammor för att tala om att vi finns. Vi skall bli
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en oas för dessa verksamheter, så dem har någonstans att ta vägen där dem även
kan komma in lite i värmen och äta mellanmål, snickra, leka, grilla mm.
Parkleken – även en turistattraktion
Kronobergs Parklek har många turister som kommer och besöker - både inhemska
och från utlandet. Nästan alla säger att parkleken är en mycket unik verksamhet
som dem gärna skulle vilja se i deras stad/land. Detta tycker vi verkligen att staden
skall ta till sig. Hur många verksamheter får sådana vitsord. Sätt parkleken på
export!
Visionen – en modern folkpark
Vår vision är att utöka aktiviteterna i hela Kronobergs Parken och på så sätt göra
parken till en modern folkpark på Kungsholmen. Målet är att denna skall infatta
alla åldrar och smaker. Det skall vara en utvecklande, modern folkpark i
världsklass som är bra för folkhälsan. Glöm inte heller bort trygghetsaspekten i
detta när det finns personal tillgänglig samt mycket människor i cirkulation.
Vi kommer få en ny scen med tak när Kronobergs Parken upprustas under 2012.
En idé vi har i och med detta är att bjuda in en kille som anordnar parkkaraoke.
Han har tagit idén från Berlin och vi ska träffa honom för att förhoppningsvis
utveckla det hela ytterligare. Detta skulle passa bra in i vår vision om en modern
folkpark.

Rålambshovsparkens parklek är en bemannad lekplats, alltså en parklek,
som är en social träffpunkt där mötet över generationsgränserna står i centrum.
Rålambshovsparken är en unik öppen verksamhet för alla åldrar där vi prioriterar
barn och ungdomar i 7-15-årsåldern. En stor del av besökarna består av
föräldralediga, föräldrar som kommer efter hämtning på förskolan, förskolor och
fritidshem och barn som inte är inskrivna i någon verksamhet. Barnen i dessa
grupper kommer i framtiden vara vår prioriterade grupp 7-15-åringar.
I budgeten ingår två heltidstjänster som bedriver åretruntverksamhet.
Tonvikten ligger på utomhusverksamhet. Vi erbjuder lek i många former i en trygg
och inspirerande utomhusmiljö. Vi vill fortsätta att sprida kunskap om olika lekar,
både gamla och nya. Lekens betydelse är viktig för barns sociala lärande och
motoriska utveckling.
Rålambshovsparken är en naturlig mötesplats för barn, ungdomar och vuxna. Här
skapar vi möjlighet till rörelseaktivitet, skapande verksamhet, prövande av egna
krafter, natur- och miljöfrågor, livsstilsfrågor.
I och med det utökade aktivitetsubudet som skatepark, bouldring och beachvolley
mm i Rålambshovsparken har det medfört ökat besöksunderlag från Stockholm
med omnejd. Det innebär att den bemannade parkleken ses som en trygghet av
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dessa besökare, samt att det framgick i trygghetsvandringen med ungdomar och
preventionsenheten i november 2011.
Vi i Parkleken arbetar utifrån SKORRRV en lekpedagogisk metod utformad av
IPA Barns rätt till lek samt FN:s barnkonvention, artiklarna 3,12-15 och 31.
Artikel 3: De som bestämmer om sådant som gäller barn ska först och främst
tänka på vad som är bäst för barnet. Artikel 12-15: Alla barn har rätt att säga vad
de tycker. Barn ska tillfrågas. Dina åsikter ska respekteras i alla beslut som rör dig;
hemma, i skolan, hos myndigheter och domstolar.
Artikel 31: Du har rätt till lek, vila och fritid och att leva i en bra miljö.

Öppna Förskolan
Målgrupp
Barn i åldern 0-5 år som inte är inskrivna på förskola, deltar tillsammans med sina
föräldrar eller annan vuxen. Öppna förskolans verksamhet vänder sig främst, men
inte exklusivt, till boende inom Kungsholmens stadsdelsområde.
Öppna förskolan på Kungsholmen har sina lokaler i Rålambshovs parklek och när
förskolan Hattstugans lokaler blir tillgängliga flyttar verksamheten dit.
Öppna förskolan har sommarstängt.
På Öppna förskolan jobbar två utbildade förskollärare.

Värdegrund
På Öppna förskolan skall det råda en atmosfär av trygghet och respekt bland barn
och vuxna.
Verksamheten skall präglas av en helhetssyn på barn och av insikten att barns
utveckling och lärande sker hela tiden och i alla sammanhang.

Öppna förskolans målsättning
Att skapa kontakt och fungera som en naturlig mötesplats för barn och vuxna.
Att vara nätverksskapande.
Att barn får tillfälle till lek och stimulans tillsammans med andra barn och vuxna.
Att vuxna får möjlighet att lära känna andra vuxna och kunna utbyta erfarenheter
och upplevelser.
Att ge vuxna stöd i deras föräldraroll och sociala situation.
Att ge besökarna tillfällen att få möta och ta del av stadsdelens andra familj och
barnstödjande verksamheter.

Det gör vi genom
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Att i den dagliga verksamheten initiera och stimulera till samtal om barn.
Föräldrars behov och samspel med barnen uppmärksammas.
Att vi erbjuder en miljö som lockar barnet till utforskande och lek genom att
ständigtobservera hur/var miljön används och hur/var och vilket material som
används.
Att vi erbjuder sång - och lekstunder.
Att en förmiddag i veckan ha ”Riktade grupper” där vi har möjlighet att erbjuda
verksamhet med speciell inriktning såsom: ”Psykomotorik i förskolan”,
”Tvillingforum” och annat som utgår från besökarnas behov.
Att vi har speciella grupper för ”baby” två ggr/ veckan.
Att vi har speciellt öppet för adoptivfamiljer en dag/veckan.
Att vi tar emot grupper från Bvc från stadsdelen.
Att vi har ett samarbete med stadsdelens resurscentrum. Barnpsykolog finns
tillgänglig ett par tillfällen/termin för informella samtal.
Samarbete med specialpedagog erbjuds också besökarna.
Att ett samarbete äger rum med resurscentrats talpedagog som besöker
verksamheten ett par ggr/termin och finns tillgänglig för information och
olika frågeställningar.
Att vi tar emot studiebesök från verksamheter med likartad inriktning. Tex
Karolinska forskningsinstitutet, andra öppna förskolor, bvc-personal, Spira
(adoptivcenter), etc.
Att vi erbjuder/förmedlar Första hjälpen kurser.
Att vi sprider information och förmedlar kontakter med andra verksamheter
tex Spira (adoptivcenter), amningshjälpen, biblioteket, förskoleverksamheter.
Det pedagogiska arbetet på Öppna förskolan inriktas på att stödja och stärka
föräldrarna i föräldrarollen.
Detta görs genom samtal och diskussioner, men också genom att föräldrarna ser
hur personalen agerar i olika situationer, som bygger på kunskap om barns
utveckling och lärande.
Öppna förskolan ingår from den 1 januari 2012 i Preventionsenheten vilket
innebär att personalen kommer att (tillsammans med parklekarna) delta i
Preventionsenhetens arbetsplatsträffar, planerings – och utbildningsdagar.
Då Rålambhovsparklekens lokaler inte är helt ändamålsenliga för verksamheten
kommer det under året att ske en viss begränsning i vilka aktiviteter som kan
genomföras.
Utvärdering/uppföljning av verksamheten
Vi följer regelbundet upp antalet besökare, barn och vuxna.
Varje vecka samtalar pedagogerna på avdelningen om veckan som varit.
Utifrån de besökare som kommer planerar pedagogerna verksamheten.
Regelbundet inhämtas föräldrars åsikter och önskemål genom samtal.
En gång/år följer pedagogerna upp hur de arbetat utifrån sin målsättning.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och
idrottsmöjligheterna i Stockholm
NÄMNDMÅL:

Medborgare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i
stadsdelens parker och inom stadsdelsnämndens verksamheter.
ÅTAGANDE:

Besökare är nöjda med parklekens verksamhet
Arbetssätt
Barn och ungdomar erbjuds:
-återkommande aktiviteter.
-musikrum och litteratur.
-och uppmuntras till olika former av hantverk. Skapande metoder
-regellekar.
-löst lekmaterial som stimulerar och lockar till lek, spontanidrott och skapande
verksamhet.
-samarbete med lokala idrottsföreningar.
-allsång (Kronobergsparklek)
-Zumba (Kronobergsparklek)
-Kultur i ögonhöjd
Resursanvändning
Utifrån lagd budget köpa in material till de olika aktiviteter. Kostnadseffektivt
Personalen är som alltid den viktigaste resursen för att möjliggöra olika aktiviteter.
Vi använder den kompetens som finns i arbetsgruppen.
Uppföljning
Genom att följa upp vad besökare tycker i enkät, i dialog med barn, ungdomar och
vuxna samt vad som skrivs i gästboken, så kan vi se om vi följt våra åtaganden.
Kronobergsparken följer även upp vad som skrivs på deras hemsida och på
facebook
Utveckling
Personalen får gå på kurser för att utveckla sig själva och verksamheten.
Verksamhetsplan Enhet
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Enhetens aktiviteter(Kronobergsparklek)

Startdatum

Slutdatum

Allsång

2012-01-01

2012-12-31

Målarstationen

2012-01-01

2012-12-31

Olika sportturneringar

2012-01-01

2012-12-31

Zumba

2012-01-01

2012-12-31

ÅTAGANDE:

Vi bevarar och utvecklar den traditionella parkleksverksamheten
Arbetssätt
Besökares önskemål och behov tillgodoses genom att vi i parkleken är lyhörda.
Tillsammans med barn, ungdomar och övriga besökare i parkleken skapar vi en
rolig kreativ miljö ute och inne. Besökarna har tillgång till löst lekmaterial som
stimulerar till aktiviteter och lek.
Resursanvändning
Utifrån lagd budget införskaffa det material som behövs.
Även återanvända material för att visa på ett miljövänligt arbetssätt.
Personalen är som alltid den viktigaste resursen för att möjliggöra olika aktiviteter.
Vi använder den kompetens som finns i arbetsgruppen.
Uppföljning
Genom svar på enkäter som delas ut 1 ggr/år, till parkleksbarn, föräldrar med barn
i parkleken och nätverket kring barn i parkleken. Av det som skrivs i gästbok och
dialogen med besökare få veta vad som är bra och vad som behöver förändras.
Kronobergsparken följer även upp vad som skrivs på deras hemsida och på
facebook

Utveckling
Personalen ges möjlighet till att gå på utbildning inom aktuellt område.
Lära av varandras kunskaper.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg
NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden och utvecklas
gynnsamt (social omsorg, barn och ungdom)
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

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

2012-01-01

2012-12-31

ÅTAGANDE:

Barn och unga i riskzon uppmärksammas tidigt.
Arbetssätt
Nätverksarbete och samverkan är mycket viktigt för att skapa förutsättningar
för att ungdomarna ska utvecklas gynnsamt. Enhetschefen sammankallar en
styrgrupp bestående av rektorerna på Kungsholmens två kommunala 6 - 9 skolor, Närpolischefen och enhetschefen för ungdomsgruppen på
familjeenheten(syftet är att samverkan mellan skola-soc-polis och fritid ska bli
bättre för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen). Vi arbetar aktivt för att
etablera god samverkan och utveckla tanke- och förhållningssätt som
genomsyrar alla verksamheter som arbetar med barn och ungdomar. Att verka
för samsyn och gemensamma förebyggande strategier och insatser leder till att
vi kan upptäcka de barn och unga som behöver extra stöd i ett tidigt skede och
till att vi kan fokusera åtgärderna så att vi tillsammans förstärker
förändring/utveckling.
Det är svårt att bedöma hur väl målet uppfylls utifrån att det är många olika
verksamheter som bidrar till tidig upptäckt. Vidare handlar det också om
huruvida den tidiga upptäckten leder till insatser som kan följas upp och mätas.
Vår del i detta arbete är att skapa förutsättningar för att fånga upp barn och
unga i riskzon och slussa dem vidare till rätt instans.
Enhetschefen och preventionssamordnaren sammankallar till och samordnar
brottsförebyggande rådet.
Uppföljning
Årlig utvärdering med vårt professionella nätverk genom webbenkät.
ÅTAGANDE:

Barn/ungdomar och föräldrar tillförs skyddsfaktorer och
riskfaktorer begränsas.
Arbetssätt
Enheten arbetar med att stödja skyddsfaktorer hos och kring barn, ungdomar
och deras föräldrar. När det gäller ungdomar verkar det relationsskapande
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arbetet och att vi fokuserar på att förstärka deras resurser och förmågor för att
öka både de inre och yttre skyddsfaktorerna. Metoden som vi använder är
motiverande samtal.
Vi har ett medvetet fokus på föräldrar eftersom vi vet att de har stor betydelse
för sina barn och arbetar med att informera de om ungdomssituationen på
Kungsholmen, både generellt, på grupp- och individnivå. Vidare stödjer vi
föräldrar att nätverka med varandra och stärker de i föräldrarollen. Vid behov
hänvisar och/eller slussar vi föräldrar och ungdomar vidare till adekvat hjälp.
Vi tittar genom egna risk- och skyddsfaktorsformulär på hur ungdomar i
riskzon fungerar i olika sammanhang och försöker kartlägga både risk och
skydd som finns hos de själva och deras omgivning. Genom detta arbetssätt
kan vi också kommunicera både till ungdomar, föräldrar och
myndigheter/vårdinstanser tydligt vad vi ser och föra fram både skydds- och
riskaspekter i ungdomens liv.
Huruvida skyddsfaktorerna som vi arbetar med att tillföra och förstärka tas
emot är en variabel som är svår för oss att förutse. Mängden riskfaktorer och
vilken typ det handlar om avgör också i vilken utsträckning vi kan påverka.
Unga med många riskfaktorer och med tidig debut i riskbeteenden har ett stort
behov av insatser som vi allena inte kan hjälpa.
För att bättre uppnå målet kommer alla medarbetare utbilda sig i motiverande
samtal och fältassistenterna även i ABC.
Uppföljning
Enkäter med ungdomar och föräldrar.
Halvårsvis uppföljning utifrån dokumentation av vårt arbete enligt rbs.

ÅTAGANDE:

Ungdomar på Kungsholmen är trygga.
Arbetssätt
Vi arbetar med ungdomars trygghet genom att verka för att minska riskfaktorer.
Vi sprider kunskap om hur de påverkar unga och se till att ungdomarnas egna
tankar om det förs fram och tas till vara för att hitta lösningar.
Fältassistenternas närvaro i ungdomars miljöer bidrar också till att minska
riskfaktorer och deras inverkan.
Uppföljning
Resultat i av trygghetsundersökningar; trygghetsmätning, trygghetsvandring,
fråga om trygghet i Stockholmsenkäten.
ÅTAGANDE:

Ungdomar som far illa och/eller befinner sig i riskzon
uppmärksammas och slussas vidare vid behov.
Verksamhetsplan Enhet
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Arbetssätt
Genom att aktivt uppmärksamma enskilda ungdomar, grupper och trender i de
främjande- och uppsökande verksamheterna samt informera berörda, och vid
behov myndighet, om vår oro. Vid oro för enskild ungdom tas kontakt med den
unge och föräldrar för att informera. Uppföljning sker med ungdom och
föräldrar efterföljande vecka. I första hand samarbetar vi med ungdomarna och
deras föräldrar för att stärka de skyddsfaktorer samt minimera de riskfaktorer
som finns kring ungdomarna. Vid behov slussas ungdomar och föräldrar
vidare. Orosanmälningar görs till socialtjänst vid behov. Personal deltar i
referenssamtal och socialtjänstens utredningar vid efterfrågan från
socialtjänsten och eller föräldrar/ungdomar. Enheten nätverkar med andra
professionella som arbetar med ungdomar som Maria Ungdom, socialtjänsten,
Stödcentrum för unga brottsoffer, ungdomsmottagningen samt ideella
organisationer och föreningar.
Uppföljning
Antal ungdomar som uppmärksammats i riskzonen enligt rbs.
Antal ungdomar som enheten har slussat vidare eller informerat myndighet om.
Avstämning med professionellt nätverk.
ÅTAGANDE:

Ungdomar upplever sig stärkta och motiverade till förändring
Arbetssätt
Utifrån ungdomars egna upplevelser försöker vi motivera till förändring när det
gäller riskbeteenden. Vi arbetar för att stärka självkänslan och aktivera de
ungas egna resurser.
Vi vet att det är svårt att mäta om ungdomarna upplever sig stärkta och en
förändring i kontakt med oss. Ibland handlar det om att ungdomarna initialt vid
samtal om oro för det de lever i eller utsätter sig för eller gör mår sämre av att
vi tar upp det. Det kan också leda till att de agerar ut eller drar sig undan
kontakt. I vår verksamhet ska vi i inte arbeta behandlande utan då slussa vidare
till socialtjänst, psykiatri m.fl. Vår roll är att genom relationer till unga
uppmärksamma de i riskzon, etablera god kontakt och genom den
kommunicera vår oro och se till att de får hjälp. Det är på så sätt vi bidrar till
att ungdomarna utvecklas gynnsamt.
Uppföljning
Webbenkät och referensgrupp med ungdomar. Bedömningar av
fältassistenterna.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg
NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden och utvecklas
gynnsamt (social omsorg, barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Prova på, lär och upplev i parkleken
Förväntat resultat
Barnen och besökarna som kommer till parklekarna ska få uppleva och prova
på alla möjliga saker. Detta gör att dem stimuleras, utvecklas och lär sig saker.
Dem söker sig även många gånger vidare till någon förening för att spela t ex
schack som dem har lärt sig och fått upp intresset för i parkleken.
Arbetssätt
Efter en t ex snickring så är det många nöjda barn som har stärkt sin
självkänsla/självförtroende genom att se att dem faktiskt klarar av att snickra
ihop något. Lägg därtill bra motorikträning etc. Vi finns där för att lära, hjälpa
och guida men det är när dem själva gör som tuppkammen växer - detta är
underbart att se! Vi vill få igång, lära och skapa ett intresse.
Enhetens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Snickring, pyssel, målning, sång, lek, sportaktiviteter etc

2012-01-01

2012-12-31
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Enhetens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

ÅTAGANDE:

Parkleken samverkar med olika lokala
nätverk runt barn och ungdomar på
Kungsholmen
Arbetssätt
Inom ramen för preventionsenheten görs en
preventionsprofil som ger enheten möjlighet att se
över det förebyggande arbetet och hur
riskbeteenden uppmärksammas.
Tillsammans i preventionsenheten ses barn och
ungdomar som är i verksamheten. Om misstankar
finns att ett barn far illa uppmärksammas det
genom samtal med berörda föräldrar, skola, samtal
med fältassistenterna och myndighet vid behov.
Resursanvändning
Personalen är den viktigaste resursen vid detta
arbete.
Uppföljning
Daglig uppföljning baserad på säkerhet, antal barn
och aktiviteter.
Genom svar på enkäter 1 ggr/år som ges ut till
nätverket kring barn i parkleken.
Genom svar på enkäter 1 ggr/år som ges ut till
parkleksbarn
Genom svar på enkäter 1 ggr/år som ges ut till
föräldrar.
Utveckling
Personalen får gå på utbildningar. Med hjälp av
nätverket söker vi upp information om olika
handlingsplaner när speciella situationer uppstår.

Verksamhetsplan Enhet
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KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

Årsmål

KF:s årsmål
4,5 %

Periodicitet
År

Verksamhetsplan Enhet
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

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

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
ÅTAGANDE:

Kungsholmens Preventionsenhet har en budget i balans
Arbetssätt
Enhetschefen avläser budgeten i varje månad för att snabbt åtgärda om
prognosen avviker mot budget.
Personalen informeras om budgeten vilket ger en ökad förståelse för
budgetramarna.
Uppföljning
Kontinuerlig uppföljning av budget. Prognosen för 2011: budget i balans.
Resursanvändning
Budget 2012
Budgetram 2012:
Preventionsenheten Fält och Fritid: 3 350 000
Parklekarna: 2 350 000
Öppna Förskolan: 850 000

Övriga frågor
Verksamhetsutveckling
Preventionsenheten kommer från 1 januari 2012 att ha en ny organisation.Utifrån
en idé om att samla stadsdelens öppna verksamheter och de inte lagstadgade
verksamheter under en gemensam ledning kommer parklekarna Kronobergs
parklek, Rålambshovs parklek och den Öppna förskolan att ingå i
Preventionsenheten. Den röda tråden är det förebyggande perspektivet i arbete
med barn, ungdomar och föräldrar.
Parklekarnas profiler ska utvecklas utifrån att verksamheterna kompletterar
varandra för att erbjuda besökarna bästa möjliga kvalité.
Öppna förskolans verksamhet kommer att bedrivas i Rålambshovs parkleks
lokaler fram tills förskolans Hattstugans lokal blir tillgängliga. Då planeras flytt av
Verksamhetsplan Enhet
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den Öppna förskolan till dessa lokaler. Tanken är att verksamheterna ska med sina
profiler komplettera varandra för att erbjuda besökarna bästa möjliga kvalité.
Nätverket med strategiska samarbetspartners för preventionsenheten fortlöper och
fördjupas. Det handlar om att stärka den gemensamma plattformen för att verka
för en gynnsam utveckling för målgruppen.
Fritidsgården fortsätter att bygga på ungdomsinflytande och på så sätt utvecklas
verksamheten. I samarbete med andra nätverk i staden, Nätverk för träffpunkter i
Stockholm, bredda kompetensen samt vidga den främjande verksamhetens vyer
över stadsdelsgränserna. Det krävs en flexibel verksamhet för att nå ungdomarna
som idag rör sig över hela staden. Efterfrågan på musik och sportaktiviteter är stor
bland Kungsholmens ungdomar. Detta tillvaratas genom att enheten erbjuder
ungdomar möjlighet att vara med i olika aktivitetsgrupper. Ungdomarna engageras
via forum på nätet och i möte med enhetens personal.
Organisation
Stadsdelsförvaltningen har beslutat om en ny organisation. Fr.o.m. januari 2012
ska Kronobergs parklek, Rålambshovs parklek och den Öppna förskolan ingå i
Preventionsenheten. Enhetens fem anställda kommer att ökas med 6 anställda (2 st
på varje parklek och Öppen förskola). Utöver det arbetar timanställda fritidsledare
på fritidsgården.
Minskad sjukfrånvaro
Enheten värnar om att ha ett tillåtande diskussionsklimat där alla har möjlighet att
ge sin åsikt.
Genom personalmöten och Apt-träffar söker enheten tillsammans upprätthålla ett
gott arbetsklimat. Detta för att minska risken för sjukfrånvaro. Det finns möjlighet
att få bidrag med upp till 500 kr/termin för friskvård. Sjukfrånvaron är som helhet
mycket låg.
Kompetensutveckling
Enheten tillvaratar medarbetarnas önskemål om fortbildning. Bl.a. finns ART,
DISA/tjejsam och fortsättningskurs i MI i åtanke, utifrån vad som är gynnsamt för
verksamheten och Kungsholmens unga och föräldrar.
Grundkursen i Mi kommer att följas upp med en gemensam fortsättningskurs i Mi.
ABC (föräldrarstödprogram) utbildning (i samarbete med Karolinska Institutet)
kommer att genomföras för enhetens medarbetare (3 terminer) och föräldrar
kommer att erbjudas att delta i föräldragrupper.
ART - Aggression replacement training. DISA - Depression In Swedish
Adolescents som syftar till att ge tjejer verktyg att hantera stress. MI Motiverande samtal. ABC -Alla Barn i Centrum.
Fritidsgården fortsätter inom nätverket NTS. Nätverket erbjuder en plattform för
diskussion såväl som enstaka utbildningar. Personalen inom Preventionsenheten
kommer utöver det att tillgodoses aktuell kunskap om ungdomar, ungdomars
livssituation samt förebyggande insatser.
Verksamhetsplan Enhet
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Arbetsmiljö
Skyddsombudsfrågor lyfts på APT.
Jämställdhet och mångfald
Jämställdhetsperspektivet är en viktig del i arbetet med ungdomar. Det behandlas
inte enskilt eller vid sidan av ordinarie verksamhet. Vårt mål är att:
• Upprätthålla en jämn könsfördelning.
• Hög kulturkompetens med mångsidiga livserfarenheter.
• Det ska gå att förena föräldraskap och yrkesarbete.
• Enheten erbjuder aktiviteter som ska riktas till både killar och tjejer på ett sådant
sätt att stereotypa könsroller motverkas.
• Enheten arbetar för att alla ska ha lika förutsättningar och villkor i
verksamheterna både för personal och brukare.
Enheten arbetar aktivt med stadsdelens värdegrund.
Samverkan, brukarinflytande
Preventionsenheten Fält och Fritid har ett uttalat uppdrag att samverka med de
aktörer som finns på de arenor där ungdomar befinner sig. Därav är skolor,
föräldrar, fritidsgårdar, socialtjänsten, Stödcentrum för unga brottsoffer,
Dialogpolisen, Program Supporter, ungdomsmottagningar, Maria Ungdom,
ungdomsjouren samt många fler naturliga samarbetspartners. I enhetens arbete är
det av största vikt att identifiera och integrera med de nätverk som är aktuella för
tidpunkten.
Uppföljning
Under 2012 fortsätter Preventionsenheten arbetet med resultatbaserad styrning.
Bl.a. utvecklas dokumentation, rutiner/riktlinjer och utvärderingsinstrument. De
nya verksamheterna inom Preventionsenheten kommer att under året att
implementeras i enhetens RBS arbete. Enheten använder under 2012 den kunskap
som framkom genom en referensgrupp bland ungdomar (för att få respons på
deras upplevelse av verksamheten) till att titta på vårt arbetssätt. Enheten har
kontinuerlig dialog med ungdomar, föräldrar och övriga samarbetspartners för att
ta tillvara på synpunkter och klagomål.
Enheten har en öppen dialog med allmänheten. Hemsida: www.ungkung.se, är
informationsforumet där det går bra att följa upp och ge synpunkter på
verksamheten. Enheten kommer att 2012 ha också tre profiler på facebook, en för
fältassistenterna, en för fritidsgården och en för preventionssamordnaren.
Kontinuerlig kvalitetsuppföljning sker för personalens del via arbetsplatsträffar,
personalmöten, planeringsdagar samt övriga träffar för att utvärdera verksamhen.

Resursanvändning
Enheten planerar verksamheten utifrån lokala behov och använder befintlig
personal i så stor utsträckning som möjligt. Enhetens personal har bred kompetens,
Verksamhetsplan Enhet
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god kunskap om kollegornas arbete och flexibel arbetstid, vilket gör att någon kan
kliva in som ersättare vid kortare frånvaro.

Bilagor



Förändringsteori prevention fält och fritid
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K V A L I T E T S G A R A N T I
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Dnr 1.1-512-2011
Giltig fr.o.m. 2012-01-01
Giltig t.o.m. 2012-12-31

Preventionsenheten Fält och Fritid
Ingress
Kungsholmens Preventionsenhet Fält och Fritid är en verksamhet som består
av tre integrerade delar: förebyggande, uppsökande och främjande arbete.
Det förebyggande och främjande arbetet syftar till att minska riskerna för
barn och ungdomar att utvecklas ogynnsamt. Att ha en främjande ansats i
arbetet innebär ett inkluderande förhållningssätt där vi stärker ungas
förutsättningar utifrån deras enskilda behov. Detta genomsyrar hela
verksamheten. I fältarbetet arbetar vi med att tillföra skyddsfaktorer och med
utgångspunkt i ungdomarnas miljöer erbjuder vi dem möjlighet att etablera
förtroendefulla relationer med vuxna. I detta ingår att stärka ungdomarnas
egen utveckling, att involvera föräldrar och stärka dem i deras föräldraskap,
samt att vid behov slussa vidare ungdomar och deras föräldrar till adekvat
stöd/hjälp.
På enheten arbetar fem personer, en preventionssamordnare, tre
fältassistenter, en fritidsgårdsansvarig och en enhetschef. Utöver det finns fem
timanställda fritidsledare.
Fr.o.m. 1 januari kommer enheten att utökas med två parklekar och en
öppen förskola, totalt sex medarbetare. Syftet med omorganisationen är att
samla alla öppna och förebyggande verksamheter i stadsdelen inom samma
enhet.
ÅTAGANDE



Barn och unga i riskzon uppmärksammas tidigt.
Nätverksarbete och samverkan är mycket viktigt för att skapa
förutsättningar för att ungdomarna ska utvecklas gynnsamt. Vi arbetar
aktivt för att etablera god samverkan och utveckla tanke- och
förhållningssätt som genomsyrar alla verksamheter som arbetar med barn
och ungdomar. Att verka för samsyn och gemensamma förebyggande
strategier och insatser leder till att vi kan upptäcka de barn och unga som
behöver extra stöd i ett tidigt skede och till att vi kan fokusera åtgärderna så
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att vi tillsammans förstärker förändring/utveckling. Det är svårt att bedöma
hur väl målet uppfylls utifrån att det är många olika verksamheter som
bidrar till tidig upptäckt. Vidare handlar det också om huruvida den tidiga
upptäckten leder till insatser som kan följas upp och mätas. Vår del i detta
arbete är att skapa förutsättningar för att fånga upp barn och unga i riskzon
och slussa dem vidare till rätt instans. Enhetschefen och
preventionssamordnaren sammankallar till och samordnar
brottsförebyggande rådet. Enhetschefen sammankallar en styrgrupp
bestående av rektorerna på Kungsholmens två kommunala 6 - 9 - skolor,
Närpolischefen och enhetschefen för ungdomsgruppen på familjeenheten.


Barn/ungdomar och föräldrar tillförs skyddsfaktorer och riskfaktorer
begränsas.
Enheten arbetar med att stödja skyddsfaktorer hos och kring barn,
ungdomar och deras föräldrar. När det gäller ungdomar verkar det
relationsskapande arbetet och att vi fokuserar på att förstärka deras resurser
och förmågor för att öka både de inre och yttre skyddsfaktorerna. Metoden
som vi använder är motiverande samtal. Vi har ett medvetet fokus på
föräldrar eftersom vi vet att de har stor betydelse för sina barn och arbetar
med att informera de om ungdomssituationen på Kungsholmen, både
generellt, på grupp- och individnivå. Vidare stödjer vi föräldrar att nätverka
med varandra och stärker de i föräldrarollen. Vid behov hänvisar och/eller
slussar vi föräldrar och ungdomar vidare till adekvat hjälp. Vi tittar genom
egna risk- och skyddsfaktorsformulär på hur ungdomar i riskzon fungerar i
olika sammanhang och försöker kartlägga både risk och skydd som finns
hos de själva och deras omgivning. Genom detta arbetssätt kan vi också
kommunicera både till ungdomar, föräldrar och myndigheter/vårdinstanser
tydligt vad vi ser och föra fram både skydds- och riskaspekter i ungdomens
liv. Huruvida skyddsfaktorerna som vi arbetar med att tillföra och förstärka
tas emot är en variabel som är svår för oss att förutse. Mängden riskfaktorer
och vilken typ det handlar om avgör också i vilken utsträckning vi kan
påverka. Unga med många riskfaktorer och med tidig debut i riskbeteenden
har ett stort behov av insatser som vi allena inte kan hjälpa. För att bättre
uppnå målet kommer alla medarbetare utbilda sig i motiverande samtal och
fältassistenterna även i ABC.



Ungdomar på Kungsholmen är trygga.
Vi arbetar med ungdomars trygghet genom att verka för att minska
riskfaktorer. Vi sprider kunskap om hur de påverkar unga och se till att
ungdomarnas egna tankar om det förs fram och tas till vara för att hitta
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lösningar. Fältassistenternas närvaro i ungdomars miljöer bidrar också till
att minska riskfaktorer och deras inverkan.


Ungdomar som far illa och/eller befinner sig i riskzon uppmärksammas och
slussas vidare vid behov.
Genom att aktivt uppmärksamma enskilda ungdomar, grupper och trender i
de främjande- och uppsökande verksamheterna samt informera berörda, och
vid behov myndighet, om vår oro. Vid oro för enskild ungdom tas kontakt
med den unge och föräldrar för att informera. Uppföljning sker med
ungdom och föräldrar efterföljande vecka. I första hand samarbetar vi med
ungdomarna och deras föräldrar för att stärka de skyddsfaktorer samt
minimera de riskfaktorer som finns kring ungdomarna. Vid behov slussas
ungdomar och föräldrar vidare. Orosanmälningar görs till socialtjänst vid
behov. Personal deltar i referenssamtal och socialtjäntens utredningar vid
efterfrågan från socialtjänsten och eller föräldrar/ungdomar. Enheten
nätverkar med andra professionella som arbetar med ungdomar som Maria
Ungdom, socialtjänsten, Stödcentrum för unga brottsoffer,
ungdomsmottagningen samt ideella organisationer och föreningar.



Ungdomar upplever sig stärkta och motiverade till förändring
Utifrån ungdomars egna upplevelser försöker vi motivera till förändring när
det gäller riskbeteenden. Vi arbetar för att stärka självkänslan och aktivera
de ungas egna resurser. Vi vet att det är svårt att mäta om ungdomarna
upplever sig stärkta och en förändring i kontakt med oss. Ibland handlar det
om att ungdomarna initialt vid samtal om oro för det de lever i eller utsätter
sig för eller gör mår sämre av att vi tar upp det. Det kan också leda till att de
agerar ut eller drar sig undan kontakt. I vår verksamhet ska vi i inte arbeta
behandlande utan då slussa vidare till socialtjänst, psykiatri m.fl. Vår roll är
att genom relationer till unga uppmärksamma de i riskzon, etablera god
kontakt och genom den kommunicera vår oro och se till att de får hjälp. Det
är på så sätt vi bidrar till att ungdomarna utvecklas gynnsamt.

RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de inte upprepas. Tycker
du att vi har brustit i våra åtagande vill vi gärna att du hör av dig till oss. Vänd
dig i första hand till närmast berörd personal. Känner du dig ändå inte nöjd
kontakta enhetschefen för Kungsholmens preventionsenhet fält och fritid tfn 08
508 08 755.
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SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi är angelägna om att hålla en god kvalitet på vår verksamhet och anser att
inget är så bra att det inte kan bli bättre! Därför vill vi att du framför
synpunkter, förslag och klagomål. Dessa kan framföras muntligt eller skriftligt.
Alla inkomna synpunkter, förslag och klagomål vidarebefordras till ansvarig
enhetschef. Snarast eller inom två veckor får du svar eller besked om ni vill ha
återkoppling. Inkomna synpunkter är en stående punkt på arbetsplatsträffarna
och samverkansgrupp och används i förbättringsarbetet. Tre gånger per år
sammanställs inkomna synpunkter utifrån art och omfattning och delges
ansvariga politiker.
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är Du välkommen att
kontakta enhetschef Robert Weintraub Kungsholmens preventionsenhet fält och
fritid 08-508 08 755.
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K V A L I T E T S G A R A N T I
Sid 1 (3)
Dnr 1.1-512-2011
Giltig fr.o.m. 2012-01-01
Giltig t.o.m. 2012-12-31

Rålambshovsparkens parklek
Ingress
Rålambshovsparkens parklek är en bemannad lekplats, alltså en parklek, som
är en social träffpunkt där mötet över generationsgränserna står i centrum.
Rålambshovsparken är en unik öppen verksamhet för alla åldrar där vi
prioriterar barn och ungdomar i 7-15-årsåldern. En stor del av besökarna
består av föräldralediga, föräldrar som kommer efter hämtning på förskolan,
förskolor och fritidshem och barn som inte är inskrivna i någon verksamhet.
Barnen i dessa grupper kommer i framtiden vara vår prioriterade grupp 7-15åringar.
I budgeten ingår två heltidstjänster som bedriver åretruntverksamhet.
Tonvikten ligger på utomhusverksamhet. Vi erbjuder lek i många former i en
trygg och inspirerande utomhusmiljö. Vi vill fortsätta att sprida kunskap om
olika lekar, både gamla och nya. Lekens betydelse är viktig för barns sociala
lärande och motoriska utveckling.
Rålambshovsparken är en naturlig mötesplats för barn, ungdomar och vuxna.
Här skapar vi möjlighet till rörelseaktivitet, skapande verksamhet, prövande av
egna krafter, natur- och miljöfrågor, livsstilsfrågor.
I och med det utökade aktivitetsubudet som skatepark, bouldring och
beachvolley mm i Rålambshovsparken har det medfört ökat besöksunderlag
från Stockholm med omnejd. Det innebär att den bemannade parkleken ses
som en trygghet av dessa besökare, samt att det framgick i
trygghetsvandringen med ungdomar och preventionsenheten i november
2011.
Vi i Parkleken arbetar utifrån SKORRRV en lekpedagogisk metod utformad av
IPA Barns rätt till lek samt FN:s barnkonvention, artiklarna 3,12-15 och 31.
Artikel 3: De som bestämmer om sådant som gäller barn ska först och främst
tänka på vad som är bäst för barnet. Artikel 12-15: Alla barn har rätt att
säga vad de tycker. Barn ska tillfrågas. Dina åsikter ska respekteras i alla
beslut som rör dig; hemma, i skolan, hos myndigheter och domstolar.
Artikel 31: Du har rätt till lek, vila och fritid och att leva i en bra miljö.
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ÅTAGANDE



Barn och ungdomar deltar i olika former av skapande, lek och rörelse
Barn och ungdomar erbjuds: -återkommande aktiviteter. -musikrum och
litteratur. -och uppmuntras till olika former av hantverk. -regellekar. -löst
lekmaterial som stimulerar och lockar till lek, spontanidrott och skapande
verksamhet. -samarbete med lokala idrottsföreningar.



Vi bevarar och utvecklar den traditionella parkleksverksamheten
Besökares önskemål och behov tillgodoses genom att vi i parkleken är
lyhörda. Tillsammans med barn, ungdomar övriga besökare i parkleken
skapar vi en rolig kreativ utemiljö tillsammans. Besökarna har tillgång till
löst lekmaterial som stimulerar till aktiviteter och lek.



Parkleken samverkar med olika lokala nätverk runt barn och ungdomar på
Kungsholmen
Tillsammans med preventionsenheten görs en preventionsprofil som ger
enheten möjlighet att se över det förebyggande arbetet och hur
riskbeteenden uppmärksammas. Tillsammans med preventionsenheten och
Kronobergs parklek ses barn som är i verksamheten. Om misstankar finns
att ett barn far illa uppmärksammas det genom samtal med berörda
föräldrar, skola, samtal med preventionsenhet och myndighet vid behov.

RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de inte upprepas. Tycker
du att vi har brustit i våra åtagande vill vi gärna att du hör av dig till oss. Vänd
dig i första hand till närmast berörd personal. Känner du dig ändå inte nöjd
kontakta verksamhetsansvarig Johanna Samuelsson tfn 08-618 62 91.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi är angelägna om att hålla en god kvalitet på vår verksamhet och anser att
inget är så bra att det inte kan bli bättre!
Därför vill vi att du framför synpunkter, förslag och klagomål. Dessa kan
framföras muntligt eller skriftligt. Vill du framföra dem skriftligt kan du
använda dig av en speciell blankett som finns tillgänglig på din enhet, i
stadsdelsförvaltningens reception på St. Eriksgatan 47a eller på Kungsholmens
stadsdelsnämnds hemsida på Internet, www.stockholm.se/kungsholmen.
Alla inkomna synpunkter, förslag och klagomål vidarebefordras till ansvarig
enhetschef. Snarast eller inom två veckor får du svar eller besked. Inkomna
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synpunkter är en stående punkt på arbetsplatsträffarna och används i
förbättringsarbetet. Tre gånger per åt sammanställs inkomna synpunkter utifrån
art och omfattning och delges ansvariga politiker.
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är du välkommen att
kontakta verksamhetsansvarig Johanna Samuelsson tfn. 086186291 eller titta på
http://www.stockholm.se
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Kronobergsparkens parklek
Ingress
Kronobergs Parkleks (startades 1937) målgrupp idag är främst barn och
ungdomar men hit kommer faktiskt alla mellan 0-100år. Det är föräldrar, det
är morföräldrar etc. Detta gör att vi måste se till att barnen och ungdomarna
är nöjda, trygga och stimulerade men vi kan inte heller bortse från de vuxna.
Åtagandet för oss och utmaningen ligger mycket i att just försöka se till att det
finns något för alla åldrar. Denna åtagande/utmaning är alltid pågående men
vi tycker att det finns ett brett grundutbud här hos oss där alla har en plats.
Sen arbetar vi självklart alltid aktivt för att förbättra detta och komma med
nya idéer (indikatorer).
Blandade åldrar – lär av varandra
Till oss kommer som sagt alla möjliga åldrar. Vi har högstadiebarn och
gymnasieungdomar som kommer och hänger efter skolan och på håltimmar.
Dessa spelar då främst biljard, pingis och lyssnar på musik. Vi har våra
pingispensionärer som kommer hit på torsdagsförmiddagar och spelar pingis
och umgås. Det som är roligt och se är att dessa målgrupper då leker och har
roligt samt lär och ger energi till varandra. I parkleken har alla rätt till lek (S K
O R R V) – oavsett ålder.
Förebyggande verksamheter är viktiga verksamheter
Verksamhet som är förebyggande såsom parkleken är viktig på så sätt att
den tidigt kan uppmärksamma eventuella problem. När dessa har observerats
kan bearbetningen sen börja. Både på plats men även då genom att väva in
och informera andra verksamheter om det hela.
Denna process löser dock inte alltid allting på direkten, men om ett problem
bearbetas från olika håll samt att man visar att man håller en tydlig linje och
inte ger sig, så skapas det oftast tillslut en förändring i problematiken.
”Dansa Zumba med mig…”
Den senaste ”stora” aktivitetsidén är t ex Zumba. Detta kommer att vara
något som alla olika åldersgrupper kan vara med på och kommer även i sig
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att vara ett arrangemang som skapar en härlig atmosfär. Det blir friskvård
och motorikträning på en gång. En duktig instruktör är redan uppbokad men
denna kommer dock inte att kosta oss något.
Vi försöker se till att dessa arrangemangsaktiviteter så gott som är
självförsörjande och därmed så kostnadseffektiva som möjligt, detta krävs
också då vår budget är väldigt snäv. Vi anordnar och står för ljudanläggning
och barn och ungdomar under 18år får Zumba gratis. Vuxna får betala.
Brukardelaktighet
Brukarna är delaktiga och har gott inflytande i verksamheten. Detta är ett
måste för att vi ska kunna försöka hålla dem nöjda och möta deras behov och
önskemål - då måste vi ju veta vad dem tycker och tänker.
Denna information får vi reda på muntligen, genom vår hemsida och
facebook-sida samt enkäter. Under 2012 ska Kronobergs Parken få en
upprustning. Då har det t ex anordnats rundvandringar/samråd för alla som
vill tycka till om detta med start här i parkleken. Det har även legat en enkät
ute på stockholm.se.
Det har varit bra uppslutning vid dessa tillfällen och är ett bra exempel på just
hur brukarna är delaktiga i parken och parkleken. Deras synpunkter ligger
sedan till grund hur vi försöker gå till väga – helt enkelt demokrati i
mikroformat när den är som bäst.
Kulturen och idrotten skall vara en del av Stockholms attraktivitet
Rubriken ovan är synonymt med parkleken. Kulturen skall nämligen vara
lättillgänglig och finnas i barnens synfält. I parkleken jobbar vi därför mycket
just med ”kultur i ögonhöjd”. Det kan vara allt från olika skapandemetoder
där barnen får vara med och testa på olika hantverksmetoder till vår
målarstation på sidan av parklekshuset.
Idrotten är också något vi värnar väldigt starkt om. I parkleken får barnen och
ungdomarna testa på allt möjligt i sportväg. Detta leder också ofta till att dem
får upp ögonen för någon sport och sedan söker sig till en förening som utövar
denna sport. Vi anordnar även många sportturneringar här i parkleken som
brukar ge mersmak.
Världens mest tillgängliga parklek
Vårt mål är att bli världens mest tillgängliga parklek. Vi tycker redan att vi har
lyckats bra med detta men vi kommer att sikta ännu högre. Vi skall göra
utskick till ur- och skurförskolor samt dagmammor för att tala om att vi finns.
Vi skall bli en oas för dessa verksamheter, så dem har någonstans att ta
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vägen där dem även kan komma in lite i värmen och äta mellanmål, snickra,
leka, grilla mm.
Parkleken – även en turistattraktion
Kronobergs Parklek har många turister som kommer och besöker - både
inhemska och från utlandet. Nästan alla säger att parkleken är en mycket
unik verksamhet som dem gärna skulle vilja se i deras stad/land. Detta tycker
vi verkligen att staden skall ta till sig. Hur många verksamheter får sådana
vitsord. Sätt parkleken på export!
Visionen – en modern folkpark
Vår vision är att utöka aktiviteterna i hela Kronobergs Parken och på så sätt
göra parken till en modern folkpark på Kungsholmen. Målet är att denna
skall infatta alla åldrar och smaker. Det skall vara en utvecklande, modern
folkpark i världsklass som är bra för folkhälsan. Glöm inte heller bort
trygghetsaspekten i detta när det finns personal tillgänglig samt mycket
människor i cirkulation.
Vi kommer få en ny scen med tak när Kronobergs Parken upprustas under
2012. En idé vi har i och med detta är att bjuda in en kille som anordnar
parkkaraoke. Han har tagit idén från Berlin och vi ska träffa honom för att
förhoppningsvis utveckla det hela ytterligare. Detta skulle passa bra in i vår
vision om en modern folkpark.
ÅTAGANDE



Besökare är nöjda med parklekens verksamhet
Kulturen skall vara lättillgänglig och finnas i barnens synfält. I parkleken
jobbar vi därför mycket just med ”kultur i ögonhöjd”. Det kan vara allt från
olika skapandemetoder där barnen får vara med och testa på olika
hantverksmetoder till vår målarstation på sidan av parklekshuset. Idrotten är
också något vi värnar väldigt starkt om. I parkleken får barnen och
ungdomarna testa på allt möjligt i sportväg. Detta leder också ofta till att
dem får upp ögonen för någon sport och sedan söker sig till en förening som
utövar denna sport. Vi anordnar även många sportturneringar här i
parkleken som brukar ge mersmak.



Prova på, lär och upplev
Efter en t ex snickring så är det många nöjda barn som har stärkt sin
självkänsla/självförtroende genom att se att dem faktiskt klarar av att
snickra ihop något. Lägg därtill bra motorikträning etc. Vi finns där för att
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lära, hjälpa och guida men det är när dem själva gör som tuppkammen
växer - detta är underbart att se! Vi vill få igång, lära och skapa ett intresse.


Vi uppmärksammar barn/ungdomar i riskzon
Många ungdomar besöker oss under eftermiddags- och kvällstid, framför
allt under vår, sommar och höst. Personalen ska särskilt uppmärksamma
våra barn och ungdomar och ha ett gott samarbete med våra fältassistenter
på Preventionsenheten fält och fritid och kollegorna i Rålambshovsparken.

RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de inte upprepas. Tycker
du att vi har brustit i våra åtagande vill vi gärna att du hör av dig till oss. Vänd
dig i första hand till närmast berörd personal. Känner du dig ändå inte nöjd
kontakta verksamhetsansvarig Lena Blondin-Jäder tfn 08-650 61 95.

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi är angelägna om att hålla en god kvalitet på vår verksamhet och anser att
inget är så bra att det inte kan bli bättre!
Därför vill vi att du framför synpunkter, förslag och klagomål. Dessa kan
framföras muntligt eller skriftligt. Vill du framföra dem skriftligt kan du
använda dig av en speciell blankett som finns tillgänglig på din enhet, i
stadsdelsförvaltningens reception på St. Eriksgatan 47a eller på Kungsholmens
stadsdelsnämnds hemsida på Internet, www.stockholm.se/kungsholmen.
Alla inkomna synpunkter, förslag och klagomål vidarebefordras till ansvarig
enhetschef. Snarast eller inom två veckor får du svar eller besked. Inkomna
synpunkter är en stående punkt på arbetsplatsträffarna och används i
förbättringsarbetet. Tre gånger per åt sammanställs inkomna synpunkter utifrån
art och omfattning och delges ansvariga politiker.
VILL DU VETA MER?
Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är du välkommen att
kontakta verksamhetsansvarig Lena Blondin-Jäder tfn. 08-650 61 95
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STOCKHOLMS HABILITERINGSENHETER

2011-12-29

Handläggare: Karin Porserud

Verksamhetsplan Stockholms
habiliteringsenheter
Inledning
Stockholms habiliteringsenheter består av två verksamheter, Habiliteringsenheten
Ballongen i Skarpnäck och Stadshagens habiliteringsenhet på Kungsholmen.
Enheterna erbjuder en möjlighet för barn, i förskoleåldern, med motoriska
svårigheter att utvecklas. Landstinget har bedömt att barnen behöver fler och mer
samordnade insatser än vad de erbjuder.
Upptagningsområde är hela Stockholms län är, kommunövergripande (KÖVA).
Hemkommunen står för alla kostnader i samband med barnets placering.
Verksamheterna är ensamma i sitt slag i Stockholms län.
De två enheternas arbetsmetoder ger barn och föräldrar samordnade
habiliteringsinsatser. Barnens utvecklingsmöjligheter ökas genom att arbetslagen
förmedlar ett praktiskt förhållningssätt till föräldrar, förskolepersonal och
resurspersoner.
Länets förskolepersonal, som arbetar med barn med funktionsnedsättningar, får
stöd så att de kan arbeta efter förskolans läroplan.
Fokus ligger på barnets möjligheter, inte begränsningar.
På enheterna arbetar arbetsterapeut, logoped, pedagog och sjukgymnast i ett nära
teamarbete.
Habiliteringsenheternas vision
Barnen har färdigheter så att de kan leva i samhället med bästa möjliga
livskvalitet.
Förskolepersonalen har kunskaper som gör det möjligt för barn med
funktionsnedsättningar att ta del av hela förskolans verksamhet.
Vårt uppdrag
Att tillsammans med föräldrar och förskola medverka till barnets utveckling och
ökade självständighet.
Detta sker genom målinriktade, intensiva habiliteringsinsatser samt handledning
och fortbildning av barnets nätverk.
Att erbjuda insatser från arbetsterapeut, logoped, pedagog och sjukgymnast till
minst 20 barn per termin. Arbetet med barnens habilitering sker i enlighet med
Hälso- Sjukvårdslagen (3b§HSL) vilket Landstinget är huvudman för.
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Att erbjuda kompetensutveckling till förskolepersonal, gällande barn med
funktionsnedsättningar.
Vår värdegrund
Habiliteringsenheterna har professionellt målinriktade team, som samarbetar med
barnen och deras nätverk på ett positivt och engagerat sätt.
Vi visar respekt, har ett öppet tillåtande klimat och vi tror på barnens möjligheter
till utveckling.
Primär målgrupp:
Barn i åldrarna 2 – 7 år (förskolebarn) med i grunden motoriska
funktionsnedsättningar, boende i Stockholms län.
Sekundär målgrupp nr 1:
Barnens närmaste nätverk, såsom föräldrar och resurspersoner/förskolepersonal
Sekundär målgrupp nr 2:
Förskolepersonal som arbetar med barn med funktionsnedsättningar.
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg
NÄMNDMÅL:

Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv
(social omsorg, barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Barnen, som får stöd från Habiliteringsenheterna, lever ett
självständigt liv.
Förväntat resultat
Att barnen utvecklar sina förmågor inom de prioriterade områden som de får
träna på habiliteringsenheten. Målområdena är motoriska, kommunikativa,
kognitiva och sociala
Arbetssätt
Hela teamet, arbetsterapeut, logoped, pedagog och sjukgymnast, sätter
tillsammans med föräldrarna mål som barnet förväntas klara under den period
det har en plats på habiliteringsenheten. Tillsammans beslutar man också om de
åtgärder som ska underlätta för barnet att leva så självständigt som möjligt.
Barnen deltar i enheternas verksamhet, både i grupp och enskilt, två dagar varje
vecka. Övriga dagar är de vanligtvis på en förskola. En vuxen följer med
barnet, för att med stöd av handledning och fortbildning kunna erbjuda en
utvecklande vardag för barnet. Förskrivning av hjälpmedel och stöd vid
Verksamhetsplan Enhet
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anpassningar av barnets olika miljöer.
En god samverkan med barnets närmsta nätverk är avgörande för resultatet
Resursanvändning
Sammanlagt arbetar 14 personer med högskolekompetens på de båda
enheterna.
Ballongens och Stadshagens olika arbetsmetoder, Målfokuserad träning (MFT)
respektive Konduktiv pedagogik (CE), ger barn och föräldrar mycket
samordnade habiliteringsinsatser. Barnens utvecklingsmöjligheter ökas genom
att arbetslagen förmedlar ett praktiskt förhållningssätt till föräldrar,
förskolepersonal och resurspersoner.
Uppföljning
Utvärdering av barnets behandlingsplan med uppsatta mål. Barnens mål
formuleras i enlighet med GAS skalan. I slutet av varje termin bedöms
måluppfyllelsen, tillsammans med föräldrar och resurspersoner. Vissa barn kan
också själva utvärdera om de nått sitt mål.
Yrkesspecifika tester, uppföljningsmetoder.
Journalkopior, sammanfattningar, skickas till uppdragsgivaren i Landstinget.
NÄMNDMÅL:

Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning får god
information om verksamheten, dess mål och det egna barnets
utveckling (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

A) Föräldrarna är delaktiga i att barnet uppnår sina mål.
Förväntat resultat
Att föräldrar aktivt prioriterar och deltar i att sätta upp mål för barnet och
besluta om åtgärder.
Att föräldrarna är välinformerade om det egna barnets utveckling.
Att alla föräldrar är nöjda med stödet de får från habiliteringsenheten.
Arbetssätt
Barnets förälder är med och sätter upp mål för barnets träning, detta formuleras
i en behandlingsplan. Planen utvärderas och revideras regelbundet. Föräldrar
uppmuntras att delta i verksamheten. Två gånger per termin, eller efter
önskemål, får föräldrarna uppföljning där de informeras om det egna barnets
utveckling och vad som är aktuellt. Enheterna har kontinuerlig kontakt med
föräldrarna för löpande information. Varje termin anordnas ett föräldramöte,
som ger föräldrarna möjlighet att få stöd och tipps från varandra.
Habiliteringsenheten erbjuder hembesök, stöd vid olika kontakter, t.ex. med
läkare, och utprovning av hjälpmedel.
Allmän information om verksamheten finns på enheternas hemsida.
Verksamhetsplan Enhet
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Uppföljning
Utvärdering av barnens behandlingsplaner, mål och utförda åtgärder.
Ny utvärderingsenkät kommer att lämnas till föräldrarna för att få ett mått på
nöjdhet som vi kan utgå ifrån i vårt fortsatta arbete.
Landstingets enkät, för föräldrarnas utvärdering av insatserna, lämnas till alla
föräldrar och skickas vidare till ansvarig chef för Habilitering och Hälsa
ÅTAGANDE:

B) Förskolepersonal får kunskap och idéer för att kunna ge stöd till
barn med funktionsnedsättning.
Förväntat resultat
Att förskolepersonalen använder ett, för barnen, utvecklande förhållningssätt.
Innemiljö:
Att förskolepersonalen har kunskaper så de kan anpassa och utnyttja innemiljön
på ett för barnet utvecklande sätt.
Utemiljö:
Att förskolepersonalen har kunskaper så att de kan erbjuda en aktiv utevistelse
för alla barn.
Arbetssätt
Personer som följer med barn, som är inskrivna på enheterna, får teoretisk och
praktisk handledning som är speciellt anpassat för barnet. De får också förslag
på hur de, i sin verksamhet, kan stödja barnet att aktivt delta. Varje vecka
erbjuds fortbildning med olika aktuella ämnen. Förskolepersonalen får också
uppföljande besök på barnets förskola.
Båda enheterna har inne och utemiljöer speciellt anpassade för barn med
funktionsnedsättning. I Habiliteringsenheten Ballongens verksamhet ingår
planerad utevistelse där fokus ligger på barnets deltagande och utnyttjande av
gårdens material.
Fortbildningsinsatser inom efterfrågade ämnen erbjuds all förskolepersonal,
som arbetar med barn med funktionsnedsättningar, i Stockholms län.
Uppföljning
Personer som regelbundet följer med barnet lämnar en utvärdering varje
termin.
Efter varje kurstillfälle eller workshop uppmuntras deltagarna att lämna en
utvärdering.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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KF:s indikatorer
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

Årsmål
4%

KF:s årsmål
4,5 %

Periodicitet
År

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

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

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
ÅTAGANDE:

Habiliteringsenheternas verksamhet ska rymmas inom fastställd
budget.
Förväntat resultat
Att enhetens budget ska vara i balans
Resursanvändning
Förutsättningar:
Stockholms stad tillför ett fast anslag till Kungsholmens stadsdelsförvaltning
för att de ska driva Stockholms habiliteringsenheter.
För barn boende i länets andra kommuner betalar hemkommunen
självkostnadspris. Under våren beräknar enheten sälja platser för ca 1 miljon kr
Försäljningen under hösten beräknas bli lägre. Intag av fler barn boende i
Stockholms Stad ger lägre intäkter. Om alla platser skulle utnyttjas av barn
boende i Stockholm räcker inte givet anslag till att fullfölja uppdraget.
Enheten har tillförts 2 miljoner för att kompetensutveckla förskolepersonal vad
det gäller barn med funktionsnedsättning.
Uppföljning
Budgetläget tas regelbundet upp på arbetsplatsträffar. Förutsättningarna är väl
kända och personalgruppen är delaktig i prioriteringar.
Redovisningar i T1, T2 och ÅR.
Rapportering till avdelningschef vid behov.
Resursanvändning
Budget 2012
Resultatenhetens budget för år 2012 är 8,9 miljoner kronor.
lönekostnader 6,3 milj
Beräknat resultat är +- 0

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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Övriga frågor
Under år 2012 avsätts tid för en större omvärldsanalys, som stöd för enhetens
utvecklingsarbete.
En högt prioriterad fråga är digital journalföring. För att enheten ska få en säker
journalföring är det av stor vikt att enheten får tillgång till journalsystemet Take
care. Systemet använd av landstingets verksamheter och grunden för utbyte av
information. Information som i sin tur påverkar barnets behandling
Kompetensutveckling och medarbetarfrågor
Enheterna har två arbetslag som arbetar i ett nära teamarbete där var och en tar
ansvar för sitt specialområde. Habiliteringsenheternas verksamhet är beroende av
välutbildad och kompetent personal. All personal ska ha godkänd
högskoleutbildning inom sitt arbetsområde. Tid och pengar satsas för att
kunskaperna ska vara uppdaterade, så vi kan erbjuda verksamhet med tillförlitliga
metoder (med evidens). Behov finns av att delta i relevanta nationella och
internationella konferenser och utbildningar.
Personalen deltar, när verksamheten tillåter, i utbildningar och nätverk med
yrkeskollegor inom landstingets organisation, Habilitering och Hälsa.
Kunskapsutbyte sker även mellan habiliteringsenheterna.
De individuella kompetensplanen uppdateras under året.
Personalen ska utvärdera större kompetenssatsningar skriftligt, individuellt.
Rekrytering av ny personal med rätt kompetens, när vakanser uppstår, är av
avgörande betydelse för enhetens resultat.
Under 2012 kommer vi att arbeta med att tydliggöra vilken kompetens, utöver
grundutbildning, som alla medarbetare bör ha, för att säkerställa en kvalitativ
verksamhet. Rutiner och handlingsplan ska fastställas. Riktlinjer för extra
kompetenssatsningar kommer arbetas fram.
Utbildning i journalsystemet Take care, mätmetoden GAS och att delta i PIM är
planerat.
FRISKNÄRVARO
Habiliteringsenheten har 14 personer anställda, med uppehållsanställning,
vilket innebär ett litet och ojämnt underlag för statistik. (frånvaron i dec 2011 var
5,9 % på årsbasis t.o.m. oktober 2011 2,74 %) Årsmål 2012 är satt till 3 %.
Vid ingången av året är ingen långtidssjukskriven. Korttidsfrånvaron varierar
mycket över tid. Enheten har kontakt med barn från minst 20 olika förskole- och
familjemiljöer varje vecka. Vilket innebär att utsattheten för smitta är stor, men
möjligheten att vidta åtgärder är begränsad.
Alla i personalgruppen agerar lojalt mot verksamheten och stadsdelsförvaltningens
rehabiliteringsrutiner följs.
Enheten arbetar efter en flexibel arbetstidsmodell.

Verksamhetsplan Enhet
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Enheten har en friskvårdspolicy och en utbildad friskvårdscoach. Alla uppmanas
att inspirera till gemensamma friskvårdsaktiviteter och utnyttja erbjudanden från
personalföreningen STAR. Stegtävling bekostas av enheten
Möjlighet finns att köpa stadens subventionerade simhallskort.
Enheterna erbjuds extern personalhandledning.
Det har funnits ekonomiska möjligheter under år 2011 att förbättra arbetsmiljön
och köpa in all önskvärd utrustning.
Medarbetarenkäten 2011 visar ett Nöjd medarbetar index på 79. De
utvecklingsområden som framkom kommer vi arbeta med för att utveckla
arbetsmiljön ytterligare.
Medarbetarsamtal med enhetschef genomförs varje år.
SAMVERKAN
Fortsatt samarbete med Landstingets verksamheter. Syftet är att utöka
genomströmningen av barn så att fler barn får tillgång till habiliteringsenheternas
platser.
Samverkan med förskolor och betalningsansvariga kommuner, för att barnen ska
kunna utnyttja den plats de erbjuds av habiliteringsenheten.

Bilagor

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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Stockholms habiliteringsenheter
Ingress
Stockholms habiliteringsenheter består av två verksamheter,
Habiliteringsenheten Ballongen i Skarpnäck och Stadshagens
habiliteringsenhet på Kungsholmen.
Enheterna erbjuder en möjlighet för barn, i förskoleåldern, med motoriska
svårigheter att utvecklas. Landstinget har bedömt att barnen behöver fler och
mer samordnade insatser än vad de erbjuder.
Upptagningsområde är hela Stockholms län. Hemkommunen ska stå för alla
kostnader i samband med barnets placering. Verksamheterna är ensamma i
sitt slag i Stockholms län.
De två enheternas arbetsmetoder ger barn och föräldrar samordnade
habiliteringsinsatser. Barnens utvecklingsmöjligheter ökas genom att
arbetslagen förmedlar ett praktiskt förhållningssätt till föräldrar,
förskolepersonal och resurspersoner.
Länets förskolepersonal, som arbetar med barn med funktionsnedsättningar,
får stöd så att de kan arbeta efter förskolans läroplan.
Fokus ligger på barnets möjligheter, inte begränsningar.
På enheterna arbetar arbetsterapeut, logoped, pedagog och sjukgymnast i ett
nära teamarbete.
ÅTAGANDE



Barnen, som får stöd från Habiliteringsenheterna, lever ett självständigt liv.
Hela teamet, arbetsterapeut, logoped, pedagog och sjukgymnast, sätter
tillsammans med föräldrarna mål som barnet förväntas klara under den
period det har en plats på habiliteringsenheten. Tillsammans beslutar man
också om de åtgärder som ska underlätta för barnet att leva så självständigt
som möjligt. Barnen deltar i enheternas verksamhet, både i grupp och
enskilt, två dagar varje vecka. Övriga dagar är de vanligtvis på en förskola.
En vuxen följer med barnet, för att med stöd av handledning och
fortbildning kunna erbjuda en utvecklande vardag för barnet. Förskrivning
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av hjälpmedel och stöd vid anpassningar av barnets olika miljöer. En god
samverkan med barnets närmsta nätverk är avgörande för resultatet


A) Föräldrarna är delaktiga i att barnet uppnår sina mål.
Barnets förälder är med och sätter upp mål för barnets träning, detta
formuleras i en behandlingsplan. Planen utvärderas och revideras
regelbundet. Föräldrar uppmuntras att delta i verksamheten. Två gånger per
termin, eller efter önskemål, får föräldrarna uppföljning där de informeras
om det egna barnets utveckling och vad som är aktuellt. Enheterna har
kontinuerlig kontakt med föräldrarna för löpande information. Varje termin
anordnas ett föräldramöte, som ger föräldrarna möjlighet att få stöd och
tipps från varandra. Habiliteringsenheten erbjuder hembesök, stöd vid olika
kontakter, t.ex. med läkare, och utprovning av hjälpmedel. Allmän
information om verksamheten finns på enheternas hemsida.



B) Förskolepersonal får kunskap och idéer för att kunna ge stöd till barn
med funktionsnedsättning.
Personer som följer med barn, som är inskrivna på enheterna, får teoretisk
och praktisk handledning som är speciellt anpassat för barnet. De får också
förslag på hur de, i sin verksamhet, kan stödja barnet att aktivt delta. Varje
vecka erbjuds fortbildning med olika aktuella ämnen. Förskolepersonalen
får också uppföljande besök på barnets förskola. Båda enheterna har inne
och utemiljöer speciellt anpassade för barn med funktionsnedsättning. I
Habiliteringsenheten Ballongens verksamhet ingår planerad utevistelse där
fokus ligger på barnets deltagande och utnyttjande av gårdens material.
Fortbildningsinsatser inom efterfrågade ämnen erbjuds all förskolepersonal,
som arbetar med barn med funktionsnedsättningar, i Stockholms län.

RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de inte upprepas. Tycker
du att vi på något sätt brustit i våra åtaganden vill vi gärna att du hör av dig till
oss. Vänd dig i första hand till närmast berörd personal. Känner du dig ändå
inte nöjd kontakta enhetschef Karin Porserud, mobil 076 82 54 027.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi är angelägna om att hålla en god kvalitet på vår verksamhet och anser att
inget är så bra att det inte kan bli bättre.
Därför vill vi att du framför synpunkter, förslag och klagomål. Dessa kan
framföras muntligt eller skriftligt. Vill du framföra dem skriftligt kan du
använda dig av en speciell blankett som finns tillgänglig hos oss på Stockholms
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habiliteringsenheter eller på Kungsholmens stadsdelsnämnds hemsida på
Internet, www.stockholm.se/ kungsholmen.
Alla inkomna synpunkter, förslag och klagomål vidarebefordras till ansvarig
enhetschef. Snarast eller inom två veckor får du svar eller besked. Inkomna
synpunkter är en stående punkt på arbetsplatsträffarna och används i
förbättringsarbetet. Tre gånger per år sammanställs inkomna synpunkter utifrån
art och omfattning och delges ansvariga politiker.
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är Du välkommen att
besöka vår hemsida www.stockholm.se/habiliteringsenheterna eller kontakta
Karin Porserud, enhetschef epost karin.porserud@stockholm.se
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