Plan för stadsövergripande uppföljningar under 2008
Socialtjänstnämnden har i budget 2008 fått ansvar för uppföljning av stadens samlade
socialtjänstverksamhet. Detta inkluderar att från stadsdelsnämnderna samla in och sammanställa
statistikuppgifter och för verksamheten annan relevant information. Uppgifterna kommer att ligga till
grund för den analys som ska lämnas över verksamhetsområden i samband med
verksamhetsberättelser och komman verksamhetsprogram.
Planen är en sammanställning över planerade uppföljningar, regelbunden uppföljning och inhämtande
av statistikuppgifter under 2008. Redovisningen sker antingen i tertialrapporter eller särskilda
rapporter under året. En del uppdrag rör flera verksamhetsområden och redovisas under en gemensam
rubrik, medan redovisningen i övrigt sker per verksamhetsområde.

Gemensamma uppföljningar (programöverskridande)
Uppföljning av STAN- programmet (Stockholms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska
program)avseende:
- Antal SDF med lokala STAN- handlingsplaner
- Antal SDF med preventionssamordnare
- Preventionssamordnarens placering i organisationen och mandat
- Avsatta medel för förebyggande arbete per SDF
- Lokala förebyggande åtgärder inriktade på målgruppen 13 – 25 år
Rapport lämnas i början av hösten.
Kartläggning av socialtjänstens kontakter med unga vuxna 18-25 år i riskzon för missbruk,
arbetslöshet och annan social problematik.
Uppgifter om antal personer, typer av insatser tas ur paraplysystemet.
Rapport lämnas under hösten.
Följa upp insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa samt utveckla
samarbetsformer med landstinget kring denna målgrupp.
Uppgifter om antal personer tas in via webbenkäter från stadsdelsförvaltningarnas enheter för
vuxen/missbruk och socialpsykiatri samt socialtjänstförvaltningens enhet för hemlösa. De
gemensamma mottagningarna för målgruppen ska utvärderas.
Rapport lämnas i slutet av året.
Staden och landstinget har i samverkan med brukarorganisationer tagit fram ett förslag till
samordnat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Samlasprojektet). Modellen följs upp och testas.
Rapport lämnas i slutet av året
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Ekonomiskt bistånd
Uppföljning av stadsövergripande bidragsutveckling
Antal bidragshushåll
Antal vuxna bidragstagare
Kostnad försörjningsstöd
Kostnad övrigt ekonomiskt bistånd
Orsak till bidragsbehov
Bidragstid
Redovisas månadsvis och i tertialrapporter.
Uppföljning av resultatet av stadsövergripande åtgärder mot felaktiga utbetalningar
Antal beslut om återkrav av bidrag som utbetalats på felaktiga grunder enligt 9 kap 1§ SoL
Antal beslut om att väcka ersättningstalan enligt 9 kap 1 och 3§§ Sol
Antal beslut om anmälningar enligt 6§ Bidragsbrottslagen
Redovisas i tertialrapporter.

Barn, familj och ungdom
Stockholms stad sammanställer årlig statistik till Socialstyrelsen om:
Barn och unga med öppenvårdsinsatser
Barn och unga med strukturerade öppenvårdsprogram
barn och unga med personligt stöd
barn och unga med kontaktperson/ -familj
Placeringar och placeringsdygn i familjehem enligt SoL resp. LVU.
Placeringar och placeringsdygn på HVB enligt SoL resp. LVU
Familjerättsstatistik med bl a uppgifter om antal faderskapsutredningar, antal barn och
ungdomar under året vars föräldrar gick på samarbetssamtal, antal barn och ungdomar som
under året var föremål för utredning om vårdnad, boende och/eller umgänge, boende och
umgänge i samband med separation, antal utredningar om medgivande till internationella
adoptioner samt antal yttranden över nationella adoptioner, d.v.s. adoptioner av barn och
ungdomar 0-17 år födda i Sverige.
Rapport lämnas i början av 2009.
Familjevårdsrapport för år 2007 tas fram under året.

Regelbunden uppföljning
Beslut om insatser i öppenvård uppdelat på kön och olika åldersintervaller , 0-6 år, 7-12 år och
13-20 år
Placeringar i dygnet-runt-vård uppdelat på kön och olika åldersintervaller avseende
- Familjehem
- HVB-hem
- Särskilt ungdomshem
Anmälningar/ansökningar, utredning och insats:
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Uppgifter gällande inkommande information, t.ex. hur många polisanmälningar,
anmälningar från skolan, ansökningar etc. som kommit in till verksamheten.
- Påbörjade och avslutade utredningar per arbetsenhet.
Stadsdelarnas kostnader per vårdform, dygn, person och invånare samt uppdelat på ålder
och kön.
Redovisas i tertialrapporter.
-

Uppföljning av stadens ungdomsmottagningar:
- Individuella (pojkar/flickor) besök hos kurator
- Besöksorsaker
- Omfattning av utåtriktat arbete
Rapport lämnas i slutet av året.
Inom området ”unga lagöverträdare” kommer fördjupad uppföljning ske av:
Ungdomar som dömts till påföljden ungdomstjänst
Genomförda medlingar
- Öppenvårdsinsatser
Ungdomar placerade på SiS särskilda ungdomshem
Uppföljningen sker i samarbete med Precens. Rapport lämnas under året.

Vuxen/missbruk
Kartläggning av socialtjänstens kontakter med missbrukare under oktober månad 2008
I samband med kartläggningen görs en inventering av hur många inom målgruppen som är
föräldrar till minderåriga barn, totalt antal barn som berörs och hur många av dessa barn som
bor hemma hos aktuell förälder.
Rapport lämnas 2008/2009.
Uppföljning av LVM-anmälningar, utredningar och domar under 2007
Webbenkät och data sammanställs av USK. Rapport lämnas under året.
Uppföljning av användandet av metoden ASI i missbruksutredningar.
Uppgifter hämtas ur ASI-net och redovisas under året.
Kartläggning av rådgivande verksamheter inom missbruksområdet .
- Vilka verksamheter som finns
- Hur många personer som nås av verksamheterna
- Hur redovisning och uppföljning sker.
Rapport under året.

Regelbunden uppföljning
Antal personer placerade i HVB för vård och behandling
Antal personer med beslut om boende i HVB
Antal LVM-dömda
Antal personer med beslut om strukturerad öppenvårdsbehandling
Redovisas i tertialrapporter
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Antalet personer aktuella för skuldrådgivning
Redovisas årligen.

Funktionshinderområdet
Bostäder med särskild service
En behovsinventering ska göras som underlag för planering av fortsatt utbyggnad både vad
avser LSS personkrets 1 och 2 samt socialpsykiatrin.
Rapport under hösten.
Utbyggnadsplaner sammanställs kontinuerligt i Genomförandegruppens arbete.
Redovisas i tertialrapporter och årsvis.
Utvärdera arbetet med utbyggnad i staden och ge förslag på hur framtida arbetssätt med
utbyggnadsfrågor.
Rapport under våren.

Personer med funktionsnedsättning
Följa ”Kompetenstrappan” som modell för systematisk kompetensförsörjning.
Redovisas genom sammanställning av närvarolistor från de olika utbildningsinsatserna.
Rapport i slutet av 2008.
Följa upp dokumentationen av stadens insatser för personer med funktionsnedsättning
Information ur paraplysystemet samt enkät till stadsdelsförvaltningar.
Rapport våren 2008.
förekomsten av individuella planer enligt LSS för personer med funktionsnedsättning som
tillhör LSS personkrets.
Uppgifter inhämtas via enkäter och rapport lämnas våren 2008
Regelbunden uppföljning
Aktuella personer med beslut om insats
LSS-insatser per ärendeslag
Personer med LSS-insatser som har individuell plan
Antal privata respektive egna utförare i staden
Personer som får insatser från privata respektive egna utförare
Redovisas i tertialrapporter.
Antal ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Redovisas varje kvartal.
Medarbetare som har respektive saknar adekvat utbildning för sina arbetsuppgifter
Personalomsättningen bland biståndshandläggare
Rapporter i slutet av året.
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Socialpsykiatri
Följa upp personer som saknar sysselsättning
Följa samverkan mellan landstingets psykiatri och stadens socialtjänst vad avser ansvars- och
kostnadsfördelning.
Ansvara för och följa upp arbetet med införandet av ett nytt system (DUR) i Paraplyet för
utredning, bedömning och uppföljning inom socialpsykiatrin .
Följa upp situationen för kvinnor med psykiska funktionshinder.
Rapporter under året.

Regelbunden uppföljning
Personer aktuella med beslut om insats
Personer i olika boendeformer
Personer i HVB
Personer som har boendestöd
Personer i sysselsättning
Redovisas i tertialrapporter.
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