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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom socialtjänstförvaltningens stab för utredning och
projekt.
Bakgrund
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.
Förvaltningens förslag
I och med uppdraget med större ansvar för uppföljning av den samlade
socialtjänsten har förvaltningen ambitionen att kunna redovisa fördjupade analyser
över olika områden av socialtjänsten i staden. De uppgifter som inhämtas är av
övergripande karaktär och tas ur befintliga system eller inhämtas från
stadsdelsförvaltningarna på annat sätt. För att utveckla och genomföra analys- och
uppföljningsarbetet kommer utredare på socialtjänstförvaltningens stab få relevant
behörighet till paraplysystemet för att kunna följa verksamheter och ta fram
aktuella rapporter. I vissa frågor kommer särskilda enkäter tas fram. I planen
redovisas en sammanställning över planerade uppföljningar och inhämtande av
statistikuppgifter under 2008.
Uppgifterna ska ligga till grund för den analys som ska lämnas över
verksamhetsområden i samband med verksamhetsberättelser och kommande
verksamhetsprogram. Tidplanen för de olika uppföljningarna varierar där vissa
sker regelbundet och redovisas månadsvis eller i samband med tertialrapporterna.
De föreslagna uppföljningarna fokuserar huvudsakligen på olika insatser. Vad
gäller resultat och effekter av insatserna avser förvaltningen att återkomma i olika
sammanhang. Under året kommer vissa mer fördjupade uppföljningar och
analyser att göras och presenteras i särskilda rapporter till socialtjänstnämnden.
En del uppdrag rör flera verksamhetsområden såsom uppföljning av Stockholms
tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program, STANprogrammet, kartläggning
av socialtjänstens kontakter med unga vuxna i riskzon för missbruk, arbetslöshet
och annan social problematik, uppföljning samarbetsmodell mellan socialtjänst
och landsting vad avser stöd till personer med neuropsykiatriska funktionshinder.
I övrigt redovisas i planen regelbunden uppföljning; t ex antalet aktuella personer
och insatser inom respektive verksamhetsområde och vissa verksamhetsspecifika
uppföljningar.
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Utöver det som anges i uppföljningsplanen pågår inom förvaltningen arbete med
andra uppdrag som förvaltningen fått i verksamhetsprogram eller nämnuppdrag.
Exempel på uppdrag är översynen av stadens mål, riktlinjer, insatser
kvalitetssäkring och uppföljning gällande arbetet med barn och ungdomar i behov
av vård och stödinsatser, kartläggningen av hedersrelaterat våld, arbetet med
jobbtorg och vissa brukarundersökningar.
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