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Tertialrapport 1 Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2012 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar om 28,2
mnkr vilket framgår av bilaga 1.
3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i driftbudgeten
om 4,9 mnkr enligt bilaga 4.
4. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i
investeringsbudgeten om 5,9 mnkr enligt bilaga 4.
5. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.
Maria Häggblom

Christina Heglert

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Sammanfattning
De verksamheter som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bedriver har stor betydelse
för många människor i deras vardag. Därför har alla verksamheter under perioden
arbetat med att förbättra sig och utveckla sina arbetssätt med utgångspunkt i
stadens vision om ett Stockholm i världsklass och för att skapa nytta för de boende
i Spånga-Tensta
Ärendet
Nämnden har under perioden arbetat med att utveckla verksamheten både på
övergripande nivå och på enhetsnivå. Detta har inneburit en lång rad insatser och
aktiviteter varav några omnämns nedan.
För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stockholm ska vara en
attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök"
har nämnden under perioden bland annat gjort följande:


tydliggjort medborgarkontorets roll som informationscenter för både
boende, företagare och besökande
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dialog med företagare genom Spånga Företagarförening, Stockholm Lunda
Företagsgrupp och JärvaAndans näringslivsgrupp
stöttat personer så att de går mot självförsörjning
hembesök vid alla nya ärenden vilket har säkerställt att utbetalade bidrag
ges på rätt nivå
fortsatt arbetet med "100-projektet" och "hemlöshetsprojektet"
enheter har varit resurssnåla i det dagliga arbetet genom att göra resor med
kollektiva transportslag, cykel eller promenader, onödig belysning har
släckts, medarbetarna har källsorterat och gjort dubbelsidiga utskrifter
stor del av förvaltningens bilar är också miljöbilar och de har använt större
andel miljöbränsle än tidigare
flera förskoleenheter har arbetat för att nå utmärkelsen "Grön flagg"
ökat föräldrarnas tygghet med barnets kollovistelse genom information och
samarbete med kolloarrangörer och andra
parklekar och fritidsgårdar har under perioden erbjudit barn och ungdomar
spontana och planerade kulturaktiviteter
samarbetat med kulturskolan
genomfört riktade fritidsinsatser mot flickor
samverkat med en rad aktörer för att trygghetsfrågorna ska utvecklas i rätt
riktning, bland annat inom ungdomsarbetet SamTidigtFörSt
"Järva rent och snyggt" har fortsatt
Järvakraft har mobiliserat positiva krafter för att minska social oro och
skadegörelse
trygghetsvandringar och grannsamverkan för att förebygga otrygghet och
bostadsinbrott
ökat rapporteringen i stadens incidentrapporteringssystem RISK och
anordnat flera utbildningstillfällen i systemet

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Kvalitet och valfrihet ska
utvecklas och förbättras" har nämnden under perioden bland annat gjort följande:








givit brukarna opartisk information om de utföraralternativ som ingår i
Jämför service
höjt svarsfrekvensen på brukarundersökning för förskola
förskolornas pedagogiska miljöer och arbetssätt givit barnen möjlighet att
utveckla sina förmågor
arbete med projekt utifrån språk, matematik och naturvetenskap har
utmanat barnen i deras lärande
bedrivits ett utvecklingsarbete inom mål och resultatstyrning vilket har
tydliggjort verksamhetens resultat
utrymme för olikhet och mångfald och barnen har fått synas på sina egna
villkor
utvecklat samverkan med föräldrarna genom förbättrad information, olika
former av möten och samtal, och genom att arbeta aktivt med
brukarenkäten
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samverkan med skolan inför övergången till skolans 6-årsverksamhet har
förbättrats
fältenheten har arbetat med barn och unga på individ- och gruppnivå för att
stärka relationen till barn, unga och deras föräldrar
brukaren ges inflytande över vårdinsatserna genom regelbundna
vårdplaneringar
anhörigkonsulent och anhörigombud finns inom förvaltningen
barn och ungas livssituation har prioriterats vad gäller våld mot barn och
barn som själva har svårt att kontrollera sin ilska
insatser har gjorts för att trygga kvinnors livssituation
arbete med kostfrågor och måltidssituationen genom bl.a. kostråd
önskemål om boendeform har tillvaratagit i utredningen
inom missbruksvården utvecklas arbetet med ASI-statistiken (addiction
severity index)
chefer har erbjudits stöd, relevanta utbildningar, arbetsmetoder och
inspiration
handlingsplaner utifrån förra årets medarbetarenkät har utarbetats
enheter arbetar med delaktighet och dialog kring enhetens åtaganden,
Stockholms stads vision och verksamhetens utveckling
medarbetare erbjuds friskvårdstimme och ekonomisk subvention för att
underlätta den personliga friskvården

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stadens verksamheter ska
vara kostnadseffektiva" har nämnden under perioden bland annat gjort följande:





prognostiserat en budget i balans efter resultatdispositioner
verksamheterna har givits professionellt stöd i adminsitrativa frågor
skapat team för utveckla uppföljningen kring respektive
verksamhetsområde
planeringen av nya medborgarkontoret har pågått där fokus ligger på att
utgöra förvaltningens kommunikationskanal med boende, besökare och
företagare

Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats av samtliga avdelningar inom Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning och har samordnats av strategiska staben.
Bilaga
Tertialrapport 1 inklusive bilagor
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och
växande stad för boende, företagande och besök
Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att
samverka med stadsdelens företag, öka andelen självförsörjande hushåll och
bedriva verksamheterna resurssnålt. Nämnden har också barn och unga som
skapar och deltar i kulturverksamheter, deltar i olika former av kollo och har roliga
och utmanande fritidsaktiviteter. Stadsdelsområdet är attraktivt, välskött och
tryggt.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför
andra städer i norra Europa
Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet "Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra
städer i norra Europa".
Under perioden har nämnden utvecklat samverkan med näringslivet genom att
tydliggöra medborgarkontorets roll som informationskanal för både boende,
företagare och besökande. Förvaltningen har också haft dialog med företagare
genom Spånga Företagarförening, Stockholm Lunda Företagsgrupp och
JärvaAndans näringslivsgrupp. Under perioden har förvaltnigen påbörjat
utredningen om möjligheten att skapa ett näringslivsråd. Förvaltningens
beställarenhet har också planerat möten med leverantörer av välfärdstjänster för
att skapa goda relationer och skapa förutsättningar för konkurrensneutrala
välfärdssystem.
KF:s indikatorer
Andel upphandlad
verksamhet i
konkurrens (alla
nämnder)
Uppfylls helt

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål
26 %

35 %

Period
2012
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NÄMNDMÅL:

Företagarna upplever att de har en bra samverkan med
stadsdelsnämnden
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Resultatet bedöms i samband
med verksamhetsberättelsen.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Samverkan med näringslivet har utvecklats genom att
Medborgarkontoret fungerar som en informationskanal mot både boende,
företagare och besökande. Dialog med företagare i Spånga och Lunda
företagsområde har också skett via Spånga Företagarförening och Stockholm
Lunda Företagsgrupp där näringslivssamordnaren har deltagit i styrelsemöten
och adjungerats i ytterligare ett år. I Tensta och Hjulsta sker dialogen till viss
del också genom JärvaAndans näringslivsgrupp. Dialogen har ofta behandlat
rapporter och remisser som berör företagen, till möten har också andra
myndigheter och organisationer bjudits in beroende på aktuell frågeställning.
Förvaltningens beställarenhet har också planerat möten med leverantörer av
välfärdstjänster för att skapa goda relationer och skapa förutsättningar för
konkurrensneutrala välfärdssystem.
Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att det
önskvärda resultatet kommer att uppnås.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande
Uppfylls delvis

Nämnden bidrar till viss del till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet "Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande".
Under perioden har nämnden arbetat systematiskt med att stödja personer som
är aktuella för insatser så att de går mot självförsörjning, bland annat genom
samarbete med jobbtorg och arbetsförmedling. Förvaltningen har gjort
hembesök vid alla nya ärenden vilket har säkerställt att utbetalade bidrag ges på
rätt nivå. Arbetsplaner har också utarbetats och de har följts upp kontinuerligt.
Förvaltningen har fortsatt arbetet med "100-projektet" som inriktar sig på de
mest kostsamma hushållen och "hemlöshetsprojektet". Båda projekten syftar
till att förbättra levnadsförhållandena för utsatta människor samtidigt som de
minskar förvaltningens kostnader för ekonomiskt bistånd.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

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

Årsmål KF:s
årsmål
630 st

öka

Period
2012

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

11,2 %

11 %

11 %

4,5 %

Tertial 1
2012

4,8 %

5%

5%

2,4 %

Tertial 1
2012

6,84 %

7%

7%

2,4 %

Tertial 1
2012

4,7 %

4,7 %

4,7 %

2,0 %

Tertial 1
2012

Kommentar:
Andel barn som
växer upp i familjer
med ensamstående
föräldrar som är
beroende av
ekonomiskt bistånd
Kommentar:
Andel personer
beroende av
ekonomiskt bistånd i
förhållande till
befolkningen
Kommentar:
Andel ungdomar 1824 år som är
beroende av
ekonomiskt bistånd i
förhållande till
samtliga 18-24
åringar i
befolkningen
Kommentar:
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KF:s indikatorer
Andel vuxna som har
ett långvarigt
beroende av
ekonomiskt bistånd
jämfört med samtliga
vuxna invånare

Periodens
utfall

Prognos
helår

4,33 %

4,3 %

Årsmål KF:s
årsmål
4,3 %

1,4 %

Period
Tertial 1
2012

Kommentar:
KF:s aktiviteter
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram
och tillhandahålla praktikplatser som
passar stadens aspiranter

Startdatum Slutdatum
2012-01-01

Avvikelse

2012-12-31

Kommentar:
Förvaltningen har förmedlat 25 praktikplatser under året till Jobbtorg. Förvaltningen
uppskattar att man kommer att kunna förmedla det antal platser som planerats under året,
Jobbtorg tar dock inte de förmedlade platserna i anspråk.

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

2012-01-01

2012-12-31

Kommentar:
Under perioden har ingen öppen mottagning funnits i Tensta p.g.a. branden på
Medborgarkontoret. Under perioden har den öppna mottagningen istället varit verksam i
Rinkeby och Husby.
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

Kommentar:
Förvaltningen deltar kontinuerligt i samarbetet med jobbtorg och socialförvaltningen.
Vidare är kontakten med jobbtorg vad gäller de hushåll som är aktuella inom båda
organisationerna är tät.
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KF:s aktiviteter

Startdatum Slutdatum

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

Avvikelse

2012-12-31

Kommentar:
Förvaltningen deltar aktivt i de samverkansforum som finns på olika nivåer.
2012-01-01
Kommunstyrelsen har i uppdrag att i
samarbete med stadsdelsnämnderna,
arbetsmarknadsnämnden och
socialnämnden ta fram förslag på "en väg
in" för personer som söker ekonomiskt
bistånd

2012-12-31

Kommentar:
Förvaltningen arbetar enligt de riktlinjer som kommunstyrelsen anger.
NÄMNDMÅL:

Hushållen är självförsörjande
Uppfylls delvis

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör
bedömningen att alla hushåll i stadsdelen inte är självförsörjande och inte heller
förväntas bli det under överskådlig framtid. Analysen bygger på den månatliga
statistik som SWECO/USK presenterar och den kostnadsnivå som föreligger.
Under första tertialen har antalet hushåll legat konstant och befinner sig på
samma nivå som under slutet på 2011. Kostnaderna har också legat relativt
konstant. I denna kostnadsnivå ingår en normökning där ekonomisk
kompensation inte har utgått.
Under perioden har enheten arbetat med följande insatser för att nå resultatet:
Hembesök har gjorts i alla nya ärenden där det förekommer oklara
bostadsförhållanden, detta för att säkerställa att rätt hushåll får rätt bidrag i rätt
tid. Det har resulterat i 113 hembesök under perioden. Aktuella arbetsplaner har
också utarbetats i samtliga ärenden och de följs upp kontinuerligt. För gruppen
unga vuxna (18-24 år) har uppföljningar gjorts var tredje månad, analysen visar
att en stor del av denna målgrupp har mycket kortare bidragstider jämfört med
gruppen över 25 år. Samarbetet med jobbtorg och arbetsförmedling har fortsatt
och en handläggare inom arbetsmarknadsgruppen har regelbundet varit
lokaliserad i jobbtorgs lokaler.
100-projektet är en ny satsning som har fortsatt under perioden och fokuserar
på de 100 mest kostnadskrävande hushållen i stadsdelsområdet. För närvarande
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Telefon
www.stockholm.se

SID 9 (65)

ingår 60 hushåll i projektet och majoriteten av dessa hushåll befinner sig i ett
långtidsberoende då 80 % av hushållen har varit aktuella 2-10 år. Många är
långtidsarbetslösa och saknar helt arbetslivserfarenhet och det finns ofta en
komplicerad ohälsoproblematik. Hushållen kartläggs med DUR metoden
(dokumentation, utredning och resultat) där läkare, försäkringskassa och
landsting bidrar. Förvaltningen har också fortsatt arbetet med
hemlöshetsprojektet där målsättningen är att minska antalet hushåll som är
hemlösa, förbättra situationen för hushållen och sänka kostnaderna. Under årets
första tre månader har fem hushåll avslutats och kostnaderna har på helårsbasis
sänkts med ca 2,2 mnkr.
Analys och konsekvens: Nämndmålets önskvärda tillstånd "hushållen är
självförsörjande" utgör en målbild i det långsiktiga arbetet med att stödja
hushållen att gå från bidrag till egen försörjning. Mot bakgrund av stadsdelens
demografi och socioekonomiska sammansättning där antalet nyanlända
flyktingar är högt och stora grupper står utanför den ordinarie arbetsmarknaden
har förvaltningen en svår situation att hantera. Rådande ekonomiska situation i
samhället samt en sviktande arbetsmarknad försvårar arbetet ytterligare för
målgruppen bidragsberoende. Förvaltningen bedömer att det pågående arbetet
leder till förkortade bidragstider och ökat stöd till självförsörjning.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar
Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet "Stockholms livsmiljö ska vara hållbar".
Under perioden har flertalet enheter varit resurssnåla i det dagliga arbetet. Det
har inneburit att resor har gjorts med kollektiva transportslag, cykel eller
promenader, onödig belysning har släckts, medarbetarna har källsorterat och
gjort dubbelsidiga utskrifter. En stor del av förvaltningens bilar är också
miljöbilar och de har använt större andel miljöbränsle än tidigare. De
konventionella bilar som finns kvar byts ut till miljöbilar när de har tjänat ut.
Inom förskoleverksamheten har flera enheter arbetat för att nå utmärkelsen
"Grön flagg" samtidigt som barnen involveras i det dagliga miljöarbetet.
KF:s indikatorer
Andel dubbdäck
Uppfylls delvis

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s årsmål
35 %

Period

tas fram av
2012
nämnden/styrelsen

Kommentar:
Förvaltningen har för stort antal bilar med dubbdäck. I den nya miljöhandlingsplanen utarbetas en
strategi för att minska antal bilar med dubbdäck.
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s årsmål
6,25 %

Andel elbilar
Uppfylls helt

5%

Period
2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.
Andel miljöbilar i
stadens bilflotta

75 %

100 %

100 %

100 %

Apr 2012

Kommentar:
Successivt leasar stadsdelen fler och fler miljöbilar. Dock återstår att byta ut en del äldre bilar när
leasingavtalet går ut eller de ska sälja.
Andel miljöbränslen i
stadens miljöbilar
Uppfylls helt

100 %

tas fram av
nämnden/
styrelsen

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

100 %

80 %

2012

70
kwh/kvm

35 kWh

2012

Elanvändning per
kvadratmeter
Uppfylls delvis

Halvår 1
2012

Kommentar:
2012 görs beräkningen av kwh/kvm annorlunda än tidigare år. Samtliga lokalytor, såsom
bostäder och garage som förvaltningen inte haft elförbrukningskostnader för, exkluderas. Årsmålet
för 2012 på 70 kwh/kvm togs fram utifrån den tidigare mätmetoden som ger ett lägre utfall, och
är därför inte jämförbar med det utfall som kommer att rapporteras i verksamhetsberättelse 2012.
Genom medvetna inköp av utrustning, såsom energisnålare torkskåp till förskolor, arbetar
förvaltningen kontinuerligt med att sänka den totala elförbrukningen. En utmaning som kvarstår för
förvaltningen är att förmedla vikten av att varje anställd tar sitt ansvar för miljön och
elförbrukningen, genom att t.ex. släcka lampor i rum som man inte vistas i.
KF:s aktiviteter
Ta fram och besluta om
miljöhandlingsplan utifrån Stockholms
miljöprogram 2012-2015

Startdatum Slutdatum
2012-01-01

Avvikelse

2012-12-31
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NÄMNDMÅL:

Verksamheterna bidrar till en hållbar livsmiljö
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att
verksamheterna bidrar till en hållbar livsmiljö. Under perioden har förskolor
och andra verksamheter samlat in en stor del av matavfallet och arbetet med
förvaltningens miljöhandlingsplan har påbörjats.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Förvaltningens bilar har i högre utsträckning än tidigare använt
miljöbränslen samtidigt som många tjänsteresor har gjorts med cykel eller med
kollektiva färdmedel. Verksamheterna har i de flesta fall skrivit ut på
dubbelsidigt papper, släckt lampor och stängt av datorskärmen efter avslutad
arbetsdag.
Flera förskolor har fortsätt att arbeta för att erhålla utmärkelsen "grön flagg"
genom att betona natur och utevistelse som en del i den pedagogiska
verksamheten. Barnen har på olika sätt delaktiga i miljöarbete, till exempel
genom att källsortera och kompostera och genom att odla på kolonilotter eller
förskolegårdar. Återvinnings- och städdagar är en del av den pedagogiska
verksamheten som medvetandegör barn och föräldrar om betydelsen av
miljöarbete. De flesta förskolor och många andra verksamheter har sorterat ut
sitt matavfall som används för biogastillverkning.
Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att det pågående arbetet kan
utvecklas för att i ännu högre utsträckning bidra till en hållbar livsmiljö och
uppfylla indikatorernas årsmål. Förvaltningens miljöhandlingsplan kan bidra
till det arbetet.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och
idrottsmöjligheterna i Stockholm
Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet "Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och
idrottsmöjligheterna i Stockholm".
Under perioden har förvaltningen arbetat med att öka föräldrarnas trygghet med
barnets kollovistelse genom förbättrad information och samarbete med
kolloarrangörer och andra. Initiativ har också tagits för att utveckla former för
familjekollo. Arbetet syftar till att öka ungas kollodeltagande.
Förvaltningens parklekar och fritidsgårdar har under perioden erbjudit barn och
ungdomar spontana och planerade kulturaktiviteter och samarbetet med
kulturskolan har utvecklats för att passa de ungas önskemål och behov. Under
perioden har också deltagarantalet varit högt i alla aktiviteter. Riktade insatser
Tertialrapport Nämnd
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mot flickor har resulterat i att de deltar i högre utsträckning än tidigare och en
kartläggning av behoven av fritidsaktiviteter hos barn och unga med
funktionsnedsättning har påbörjats.
KF:s aktiviteter
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

Startdatum Slutdatum
2012-01-01

Avvikelse

2012-12-31

Kommentar:
Fritiden och förskolan har tillsammans med Kulturskolan tagit fram en strategi för att ge
barn fler möjligheter till kulturupplevelser.
NÄMNDMÅL:

Barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör
bedömningen att barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet. Det
är dock för tidigt att se om de om den förväntade ökningen av deltagare
kommer att realiseras. Tendensen i hela staden är att det är färre barn som
anmäler sig till sommarkollo vilket gör att anmälningstiden är förlängd. Antalet
deltagare i kolloverksamheten kommer att redovisas vid årets slut.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Avdelningen har arbetat fram en strategi för att öka antalet deltagare
genom förbättrad kunskap och information om kolloverksamhet. Strategin
syftar till att öka samarbetet mellan kolloarrangörer, föreningar och skolor och
därigenom öka föräldrarnas trygghet med barnens kollovistelse. Ett initiativ till
samarbete har tagits med Stiftelsen Barnens Ö i syfte att utveckla familjekollo.
Stadsdelens parklekar informerar både muntligt och genom affischering inför
lov om de dagkollon och andra aktiviteter som finns i området.
Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att de pågående insatserna
leder till att resultatet nås.
NÄMNDMÅL:

Barn och unga utövar och skapar kultur och
fritidsverksamheter i både spontana och organiserade
former
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör
bedömningen att barn och unga utövar och skapar kultur- och
fritidsverksamheter i spontana och organiserade former. Utbudet av
Tertialrapport Nämnd
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kulturaktiviteter har ökat bland annat genom Kulturskolans systematiska arbete
för barn och unga i stadsdelen. Deltagarantalet på fritidsgårdarna har under
perioden varit fortsatt högt och flera föreningar rapporterar ett ökat
deltagarantal, speciellt i Spånga. Flera flickor besöker den öppna verksamheten
i Blå Huset, tar del av Kulturskolans utbud samt ingår i ungdomsgruppen
TAC,(Tensta Against Crime). Barn i förskolan har medverkat, skapat och
deltagit i olika kulturaktiviteter inom den egna verksamheten samt deltagit i
teaterföreställningar.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: I förskolornas planering ingår aktiviteter som utmanar och stödjer
barn i att skapa och utöva olika former av kultur- och idrottsaktiviteter.
Parklekarna har erbjudit barn och unga många planerade och spontana
aktiviteter, bland annat återkommande kulturaktiviteter, filmvisningar under
loven och en av parklekarna har gruppaktivitet för flickor en gång i veckan.
Parklekarna har anpassat sina öppettider och aktiviteter efter besökarnas behov
och önskemål. Arbetet med att kartlägga stadsdelens barn och unga med
funktionsnedsättningar samt deras behov av fritidsaktiviteter har påbörjats.
Genom nätverket SamTidigtFörSt skapas en gemensam målbild utifrån barns
och ungas behov av fritidsaktiviteter. Blå huset och Kulturskolan arbetar
strategiskt för att öka antalet deltagare genom särskilda satsningar.
Analys och konsekvens: Analysen är gjord utifrån inrapporterad status av
enheternas åtaganden samt uppföljningsmöten. Den visar att förskole- och
fritidsverksamheten erbjudit ett varierat och stort utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter. Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att resultatet
kommer att uppnås.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning
samt renhållning
Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet "Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning
samt renhållning".
Förvaltningen har samverkat med en rad aktörer för att trygghetsfrågorna ska
utvecklas i rätt riktning, bland annat inom ungdomsarbetet SamTidigtFörSt.
Under perioden har arbetet med "Järva rent och snyggt" fortsatt genom att
föreningar i området ansvarar för städning och skötsel av områden. Utökad
städning sker också inom vissa områden i Spånga. Järvakraft har mobiliserat
positiva krafter för att minska social oro och skadegörelse. Förvaltningen har
under perioden fortsatt arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan
för att förebygga otrygghet och bostadsinbrott. Detta framgår inte av aktuell
brottsstatistik för perioden som visar att bostadsinbrotten ökar. För att utveckla
Tertialrapport Nämnd
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närheten till de boende i området har också förvaltningens medborgarkontor
utvecklats med syfte att skapa ett forum för en bred medborgardialog.
För att utveckla det interna säkerhetsarbetet har förvaltningens verksamheter
fokuserat på att öka rapporteringen i stadens incidentrapporteringssystem RISK
och anordnat flera utbildningstillfällen i systemet. Verksamheterna utvecklar
också det förebyggande säkerhetsarbetet genom brandskyddsronder och
säkerhetsronder.
KF:s indikatorer
Stockholmarnas
nöjdhet med skötsel
park och
grönområden
Uppfylls helt

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål
61 %

61 %

Period
2012

Kommentar:
Prognosen grundar sig på de en bedömning utifrån kontakt med medborgarna. Det
slutliga resultatet visas i enkätundersökningen i slutet av året.
Andel identifierade
sårbarheter som
styrelse/nämnd
avser förebygga
eller minimera under
året
Uppfylls helt

100 %

100 %

2012

Antal
krisledningsövningar
i nämnd/bolag på
ledningsnivå
Uppfylls helt

1 st

46 st

2012

Kommentar:
Förvaltningen har genomfört en krisledningsövning under perioden.
NÄMNDMÅL:

Boende, besökare och verksamma i stadsdelsområdet
upplever att det är attraktivt, välskött och tryggt
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör
bedömningen att boende, besökare och verksamma upplever området som
attraktivt, välskött och tryggt.
Tertialrapport Nämnd

Telefon
www.stockholm.se

SID 15 (65)

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Förvaltningen arbetar med ambitionen att öka trygghet och trivsel i
stadsdelsområdet, bland annat inom ramen för ungdomsarbetet
SamTidigtFörSt. Fältsekreterare och fältassistenterna har ett utvecklat
samarbete med andra aktörer i området och verkar på de platser där ungdomar
från stadsdelen uppehåller sig. Förvaltningen arbetar tillsammans med
ungdomar och föräldrar för att mobilisera positiva krafter med syfte att
motverka skadegörelse och social oro. Förvaltningen har också arbetat med att
stödja grannsamverkan som är en effektiv åtgärd för att öka tryggheten i
området. Planeringen för att ordna sommarjobb har också pågått med
målsättningen att alla ungdomar inom målgruppen ska erbjudas platser. Arbetet
med Järva rent och snyggt har också fortsatt vilket har ökat områdets
attraktivitet.
Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att insatserna inom
grannsamverkan och samverkan med polis och andra aktörer leder till att
resultatet uppnås. Förvaltningens utökade uppdrag för att hjälpa unga vuxna i
socialt utsatta situationer kommer också att leda till att den sociala oron i
stadsdelen minskar.
Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål

Period

Andelen invånare som
anser att allt klotter tas
bort snabbt på
byggnader och
anläggningar, t.ex.
skolor och förskolor i den
stadsdel de bor ökar.
Uppfylls helt

50 %

2012

Andelen invånare som
anser att belysningen är
så bra som de kan
begära i den stadsdel
där de bor ökar.
Uppfylls helt

65 %

2012

Andelen invånare som
anser att de känner sig
trygga när de går hem
ensamma på kvällen där
de bor ökar.
Uppfylls helt

65 %

2012
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NÄMNDMÅL:

Förvaltningens interna säkerhetsarbete fungerar bra
Uppfylls helt

Följande resultat har uppnåtts; Förvaltningen gör bedömningen att det interna
säkerhetsarbetet fungerar bra. Bedömningen grundar sig på periodens
rapportering i RISK, 72 st (225 st helåret 2011), och att 4 utbildningar i
verktyget RISK har genomförts och 2 utbildningar i hjärt och lungräddning.
Enheterna har arbetat med följande insatser; Förvaltningens verksamheter har
fokuserat på att öka rapporteringen i stadens incidentrapporteringssystem
RISK. Utbildningstillfällen i RISK anordnas också kontinuerligt för
förvaltningens personal. Säkerhetsfrågor har också blivit en stående punkt i
verksamheternas arbetsplatsträffar APT. Det ökade säkerhetsmedvetandet har
medfört att verksamheternas hot- och våldsplaner och brandskyddsarbete har
aktualiserats och reviderats.
Arbetet med att förebygga olyckor och tillbud ges prioritet genom
skyddsronder, brandkontroll och annan säkerhetsrelaterad tillsyn. I
förvaltningens förskolor arbetas det aktivt med att göra systematiska
barnskyddskontroller eftersom det systematiska barnskyddsarbetet ges hög
prioritet.
Förvaltningens ledning har utvecklat krisberedskapen och förmågan att hantera
oväntade händelser genom utbildning, övning och träning under perioden.
Genom den i staden genomförda risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) har
ytterligare förbättringsområden identifieras som kommer att åtgärdas under
innevarande år.
Analys och konsekvens; Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att det
önskvärda resultatet kommer att uppnås.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att
använda resultatinformation för att styra verksamheterna, skapa långsiktiga
förutsättningar för verksamheterna att utvecklas och genom att underlätta
brukarnas val av utförare. Verksamheterna arbetar också med att skapa tydliga
strukturer, arbetssätt och kunskapsbaserade metoder där medarbetarnas
engagemang är viktig. Detta leder till att förskola, service och omsorg är av hög
kvalitet och att arbetsplatserna upplevs som attraktiva och stimulerande.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad
mångfald
Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet "Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad
mångfald".
Under perioden har brukarna fått saklig och opartisk information om de
utföraralternativ som ingår i Jämför service och kännedom om att han/hon kan
välja fritt enligt eget önskemål och intresse. Förvaltningen har också arbetat
systematiskt med att höja svarsfrekvensen på brukarundersökning för förskola
vilket har resulterat i en ökning av svaren från 71% till 85,4%.
Avvikelser från aktivitetsplanen 2012 och information om upphandlingar
Upphandling av ungdomsverksamheten i Blå huset och Bromstens fritidsgård
har tidigarelagts på grund av att nuvarande entreprenör, Stockholms
Stadsmission, sagt upp avtalet i förtid. Ny upphandling påbörjades den 3
februari 2012 enligt uppdrag från stadsdelsnämnden.
I övrigt har upphandlingarna av verksamheter genomförts enligt
aktivitetsplanen. Den förnyade upphandlingen av driften av fritidsgårdarna
Grottan och Folkan avslutades 31 januari 2012 och det nya avtalet träder i kraft
den 1 augusti 2012. Upphandlingen av driften av receptionsfunktionen för
stadsdelsförvaltningens huvudkontor avslutades den 1 mars 2012 och avtalet
träder i kraft den 1 maj 2012.
Utöver upphandlingar enligt aktivitetsplanen genomför förvaltningen i
samarbete med Utbildningsförvaltningen en upphandling av
bemanningstjänster för förskolan på uppdrag av alla övriga stadsdelsnämnder i
staden.
Inga egenregianbud har lagts i någon upphandling. Inga utmaningar har
inkommit till nämnden avseende någon verksamhet.
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KF:s indikatorer
Andel brukare som
upplever att de har
valmöjlighet inom
barnomsorg
Uppfylls helt

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål
80 %

75%

Period
2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertialrapport 2.
Andel brukare som
upplever att de har
valmöjlighet inom
omsorg om personer
med
funktionsnedsättning
Uppfylls helt

60 %

67%

2012

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

67 %

70%

2012

Andel brukare som
upplever att de har
valmöjlighet inom
äldreomsorg, vårdoch omsorgsboende
Uppfylls helt

54 %

55%

2012

NÄMNDMÅL:

Brukaren har kunskap som gör det möjligt att välja bland
tillgängliga utförare
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör
bedömningen att brukare och deras närstående/gode män har information om
vilka alternativ till utförare som finns inom ramen för respektive
biståndsbeslut.
Bedömningen inom socialpsykiatrin grundar sig på individuell uppföljning med
den enskilde brukaren i samband med DUR uppföljningar var 6:e månad.
Tertialrapport Nämnd
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För brukare som har biståndsbedömd hemtjänst finns saklig och opartisk
information om olika utförare. För den brukare som väljer att inte göra ett val
finns också ett så kallat "ickevalsalternativ".
Förskolornas information på Jämför service är aktuell och uppdaterad.
Förskoleenheterna har utvecklat sin externa information genom bland annat
broschyrer, utställningar om verksamheten samt planerade
informationstillfällen på förskolorna. Årets brukarundersökning inom förskolan
är avslutad och svarsfrekvensen ökade från 71 % till 85,4 % vilket visar att de
insatser som genomförts varit framgångsrika.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Brukaren får information om de utföraralternativ som ingår i Jämför
service och får kännedom om att han/hon kan välja fritt enligt eget önskemål
och intresse. Brukaren informeras sakligt och opartiskt om vilka olika
alternativ som finns. Brukaren informeras också om att han/hon kan byta
utförare helt efter eget önskemål. Vidare deltar handläggarna i utbildningar,
informationsmöten och nätverk inom respektive verksamhetsområde området
för att ha så goda kunskaper som möjligt om valfrihetssystemet och Jämför
service. De egna utförarenheterna håller informationen om sin verksamhet
uppdaterad på Jämför service.
Årets brukarundersökning för förskolan delades ut av pedagoger personligen
till varje förälder för att skapa förståelse för hur viktiga deras svar är för
verksamheten. Svaren skickades därefter in anonymt för statistikbehandling.
Analys och konsekvens:
Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att resultatet kommer att uppnås.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de
behöver för att lära och utvecklas
Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet "Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de
behöver för att lära och utvecklas".
Under perioden har förskolornas pedagogiska miljöer och arbetssätt samt
pedagogernas förhållningssätt givit barnen möjlighet att utveckla sina
förmågor. Förskolornas arbete med projekt utifrån språk, matematik och
naturvetenskap har utmanat barnen i deras lärande. Det har också bedrivits ett
utvecklingsarbete inom mål och resultatstyrning vilket har bidragit till att
tydligöra verksamhetens resultat. Det har funnits utrymme för olikhet och
mångfald och alla barn har fått synas på sina egna villkor. Ett
jämställdhetsarbete har bedrivits som har inneburit att pedagoger reflekterar
och synliggör sina egna värderingar för att kunna arbeta utifrån det uppdrag
som läroplanen anger.
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Förskolorna har utvecklat samverkan med föräldrarna genom förbättrad
information, olika former av möten och samtal, och genom att arbeta aktivt
med brukarenkäten. Samverkan med skolan inför övergången till skolans 6årsverksamhet har också förbättrats genom stadens gemensamma policy.
Fältenheten har arbetat med barn och unga på individ- och gruppnivå för att
stärka relationen till barn, unga och deras föräldrar. Det har gjorts genom möten
i skolan, öppna fritidsverksamheter, hemma hos barnet/ungdomen och ute på
gator, torg och parker.
KF:s indikatorer
Andel enheter som
genomför systematiskt
barnsäkerhetsarbete
Uppfylls helt

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

100 % tas fram av 2012
nämnden

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelse.
Andel förskollärare av
antal anställda
Uppfylls helt

41 %

öka

2012

öka

2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende trygg och
säker miljö
Uppfylls helt

75 %

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, inidkatorns utfall redovisas i terialrapport 2.
Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende utveckling
och lärande
Uppfylls helt

75 %

öka

2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertialrapport 2.
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål
16

Antal barn per
avdelning
Uppfylls helt

Period

oförändrad 2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Antal barn som inte
barnomsorgsgarantin
uppfyllts för under året

0 st

0 st

0 st

0 st

Apr 2012

Kommentar:
Barnomsorgsgarantin är uppfylld.
5 st

Antal förskolebarn per
anställd(årsarbetare)
Uppfylls helt

oförändrad 2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
3,3

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

öka

2012

Kommentar:
I tertial rapport 1 rapporterasen prognos, indikatorns utfall redovisas i tertialrapport 2.
KF:s aktiviteter
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda
förskolans medarbetare
kompetensutveckling och erbjuda
medarbetarna pedagogisk grund- eller
vidareutbildning till barnskötare eller
förskollärare

Startdatum Slutdatum
2011-01-01

Avvikelse

2014-12-31

Kommentar:
Fortsatta satsningar görs för att rekrytera förskollärare och vidareutbilda barnskötare till
förskollärare.
Tertialrapport Nämnd
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KF:s aktiviteter

Startdatum Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter 2012-01-01
för att säkerställa att föräldrars val i större
utsträckning kan tillgodoses samt verka för
att många alternativ finns att välja mellan

Avvikelse

2012-12-31

Kommentar:
Enligt framtagen administrativ rutin uppdaterar förskoleenheterna kontinuerligt information
på Jämför service med stöd av förvaltningen. Kompetensutveckling erbjuds vid behov.
Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta
handlingsplaner för de olika pedagogiska
verksamheternas fortsatta arbete med att
införa it i pedagogiken samt it i de
administrativa rutinerna

2012-01-01

2012-12-31

Kommentar:
Två av åtta förskolenheter påbörjar utbildning i PIM (Praktisk IT Mediekompetens).
Förvaltningen erbjuder medarbetare kontinuerlig fortbildning inom IT.
2012-01-01

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet 2012-01-01
med matematik, naturvetenskap och teknik
i förskolan

2012-12-31

Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner
för inkomstkontroll
Kommentar:
Rutin för inkomstkontroll är upprättad.

Kommentar:
Förvaltningen har två certifierade utbildare inom NTA (Naturkunskap och Teknik för Alla).
Dessa utbildare kommer under året att utbilda pedagoger från fem stadsdelar.
Utbildningen stärker pedagogernas kompetens inom området. I samverkan med en
förskoleenhet har förvaltningen byggt upp en matteverkstad dit pedagoger kan gå med
barngrupper i syfte att utforska och utmanas inom matematiska området.
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet
med språkutveckling i förskolan

2012-01-01

2012-12-31

Kommentar:
Förvaltníngen håller på att utarbeta en gemensam policy för språkutvecklande arbetssätt.
Stadsdelsnämnderna ska utveckla
samverkan med fristående förskolor och
både kommunala och fristående skolor

2011-01-01

2012-12-31

Kommentar:
Förvaltningen bjuder in de fristående förskolorna till ett samverkansmöte en gång per år.
Tertialrapport Nämnd
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KF:s aktiviteter
Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att
förskolans nya läroplan är implementerad
i alla förskolor

Startdatum Slutdatum
2012-01-01

Avvikelse

2012-12-31

Kommentar:
Det pågår ett utvecklingsarbete inom i mål och resultatstyrning utifrån förskolans läroplan.
Utbildningsnämnden ska i samverkan med 2012-01-01
stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga
riktlinjer för rutiner vid övergången mellan
förskola och skola

2012-12-31

Kommentar:
Skriftliga riktliner är framtagna för rutiner vid övergång mellan förskola och skola.
Implementering sker i förskola-skola grupperna.
Utbildningsnämnden ska tillsammans med
stadsdelsnämnderna genomföra en
granskning av placerade barns
skolsituation

2012-01-01

2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Barns kommunikationsförmåga identitet och självkänsla är
stark
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör
bedömningen att barns kommunikationsförmåga, identitet och självkänsla är
stark. Barn vågar utforska, tillägna sig nya kunskaper och färdigheter enskilt, i
grupp och i samspel med pedagogerna. Barnen ges möjlighet att delta i olika
former av samarbete och beslutsfattande, bland annat i projekt där barnen
samarbetar, kompromissar, diskuterar och lyssnar på varandra samt fattar båda
egna och gemensamma beslut. Barnen är med och påverkar innehållet i olika
aktiviteter.
Förskoleenheterna arbetar i varierad grad med ett medvetet genusperspektiv.
Det finns enheter som sedan flera år arbetar medvetet med genus och där de
pedagogiska miljöerna är uppbyggda för att utmana flickor och pojkar.
Pedagogerna i de grupperna ser att pojkar och flickor deltar i verksamheten
utifrån intresse och inte utifrån kön.
Alla förskolor har påbörjat arbetet med att upprätta planer mot diskriminering
och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen kräver att
planen upprättas årligen.
Tertialrapport Nämnd
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Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Förskolornas pedagogiska miljöer och arbetssätt samt pedagogernas
förhållningssätt har gett barnen möjlighet att utveckla sina förmågor. Det finns
utrymme för olikhet och mångfald och alla barn får synas på sina egna villkor.
Miljön ska tillåta "misslyckanden" och barnen vägleds att våga prova på nytt.
Barnen uppmuntras att själva lösa konflikter, reda ut missförstånd och
kompromissa. Förvaltningens utvecklingsarbete med mål och resultatstyrning
har bidragit till att fånga och tydliggöra pedagogernas förmåga att skapa
förutsättningar för barns lärande och utveckling.
Att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete innebär att pedagoger reflekterar och
synliggör sina egna värderingar för att kunna arbeta utifrån det uppdrag som
läroplanen anger. Arbetslagen diskuterar förhållningssätt och på vilket sätt kön
påverkar i olika sammanhang. Det finns förskolor som under perioden inte har
påbörjat ett medvetet genusarbete, de beskriver dock att området finns med i
deras årsplanering.
Avdelningsledningen har tillsammans med förskolecheferna tagit fram
underlag för enheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling.
Upprättandet av planen på enhetsnivå innebär att pedagoger, barn och föräldrar
involveras. Stödenhetens specialpedagog, psykolog och språkpedagoger möter
arbetslag i alla förskoleenheter med reflektion och modellgivning som verktyg.
De modellgivande handledningsuppdragen ute i verksamheterna är mycket
efterfrågade och upplevs utvecklande av pedagogerna.
Analys och konsekvens: Analysen är gjord utifrån inrapporterad status av
enheternas åtaganden samt uppföljningsmöten och visar att förvaltningens
arbete bidrar till att nämndmålet uppfylls. Förvaltningen gör bedömningen att
de förskoleenheter som inte har utarbetat en strategi för genusarbete behöver
göra det inför tertialrapport 2.
NÄMNDMÅL:

Barns språk- matematiska- och naturvetenskapliga
utveckling och kunskap utmanas för att grundlägga det
livslånga lärandet
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör
bedömningen att barns språk- matematiska- och naturvetenskapliga utveckling
utmanas för att grundlägga det livslånga lärandet. Förskolorna har en
verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Barns utveckling
och lärande har stimulerats genom lek och kreativitet. Flera enheter beskriver
särskilt att synen på de yngsta barnens lärande har förändrats och utvecklats.
Stadsdelens matteverkstad är nu färdigställd och redo att tas i bruk.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Förskolornas arbete med projekt utifrån språk, matematik och
Tertialrapport Nämnd
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naturvetenskap utmanar barn i deras lärande. Språket berikas genom
berättande, beskrivande, synonymer, språkutvecklande material samt lustfyllda
aktiviteter så som sång/musik, rytmik/rörelse och sagoberättande. Barn har i
olika projekt undersökt matematiska och naturvetenskapliga fenomen vilket har
gett dem nya erfarenheter och nya utmaningar. Provandet av hypoteser och
undersökningar hjälper barn att utveckla strategier för sitt lärande.
Det utvecklingsarbete i mål och resultatstyrning som omfattar hela
förskoleverksamheten bidrar till det resultat som redovisas. Det är ett stort
värde i att alla förskoleenheter deltar och att pedagoger från olika förskolor
möts för utbildning och erfarenhetsutbyte för att skapa en gemensam bild av
resultaten. Pedagogerna får med hjälp av reflektionsprotokoll och pedagogisk
dokumentation syn på sin egen förmåga att skapa förutsättningar och
inkludering för barnen i beskrivna läroprocesser. För att säkerställa att en
förskollärare ansvarar för det pedagogiska arbetet har förskolorna gjort
omstruktureringar så det ingår förskollärare i enheternas arbetslag.
Arbetet med att upprätta en policy för språkutvecklande arbetssätt med fokus
på flerspråkighet pågår och beräknas var färdigt till sommaren. Förvaltningen
har bidragit till återuppbyggnad av den matteverkstad som tidigare låg i Tensta
bibliotek. Syftet är att förskolegrupper och pedagoger kan hämta inspiration
och kunskap inom matematikområdet. Det arbete som förvaltningen bedriver
tillsammans med NTA, (Naturvetenskap och Teknik för Alla) har resulterat i att
förvaltningen har två certifierade utbildare. Dessa utbildare kommer under
våren utbilda tjugofem pedagoger från fem stadsdelar. Syftet är att öka
pedagogernas kompetens i ämnet samt att utmana barnen i deras lärande.
Analys och konsekvens: Analysen är gjord utifrån inrapporterad status av
enheternas åtaganden samt uppföljningsmöten och visar att förvaltningens
arbete bidrar till att nämndmålet uppfylls. Förvaltningen bedömer att insatserna
leder till att resultatet kommer att uppnås.
NÄMNDMÅL:

Barns utveckling och lärande i förskolan främjas genom
förtroendefull samverkan med föräldrar vårdnadshavare
och skola
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att
barns utveckling och lärande i förskolan främjas genom förtroendefull
samverkan mellan föräldrar och skola. Förskolorna har utvecklat sin
information och samverkan med föräldrar. Det finns strukturer för hur
förskolorna tar emot synpunkter och klagomål från föräldrarna för att utveckla
verksamheten. Skolan och förskolan har samarbetat för att erbjuda barn och
föräldrar en välorganiserad övergång. Barns tidiga lärande i förskolan
uppmärksammas och tas tillvara i det fortsatta skolarbetet. Fältenheten har ökat
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sin kunskap om barn och ungas vardagssituation genom det relationsskapande
arbete som pågår.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Förskolorna erbjuder föräldrar samverkan genom samtal med olika
innehåll såsom information om verksamheten och det enskilda barnet,
föräldramöten, föräldraråd och temakvällar. Årets brukarundersökning delades
ut av förskolans pedagoger till varje förälder för att skapa förståelse för hur
viktiga deras svar är för verksamheten. Samarbetet med skolan har utvecklats
genom stadens gemensamma policy för övergång mellan förskola och skola.
Förskola och skola har återkommande träffar där personal och ledningsgrupp
från de olika verksamheterna deltar.
Fältenheten arbetar på individ- och gruppnivå med barn och unga. Föräldrarna
är den viktigaste samarbetspartnern i arbetet. Fältenheten arbetar ständigt med
att stärka relationen till barn, unga och deras föräldrar. Det görs genom möten i
skolan, öppna fritidsverksamheter, hemma hos barnet/ungdomen och ute på
gator, torg och parker.
Analys och konsekvens: Analysen är gjord utifrån inrapporterad status av
enheternas åtaganden samt uppföljningsmöten. Förvaltningen avser att särskilt
följa upp den dokumentation som ska följa med barnet vid övergång mellan
förskola och skola. Dokumentationen ska visa vad förskolan arbetat med för att
utmana barnet till det livslånga lärandet. Uppföljningen kommer att ske i
verksamhetsberättelsen.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och
omsorg
Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet "Stockholmarna ska uppleva att de får god service och
omsorg".
Handläggare har under perioden ansvarat för att det sker regelbundna
vårdplaneringar och nätverksmöten när brukaren önskar och/eller när behov
uppstår. Det medför att brukaren ges inflytande över insatserna och vet vad
som kommer att hända och varför. Anhörigkonsulent samt ett flertal utbildade
anhörigombud finns inom förvaltningen, arbetet med anhörigkonsulenter har
också påbörjats inom socialpsykiatrin.
Arbetet med barn och ungas livssituation har prioriterats under perioden och
arbetet har utvecklats både vad gäller våld mot barn och barn som själva har
svårt att kontrollera sin ilska. Insatserna bygger till stor del på att engagera
barnets eget nätverk för att skapa en socialt accepterad tillvaro. Det görs genom
riktade stödinsatser till både familjer, individuella familjemedlemmar och
föräldragrupper.
Tertialrapport Nämnd
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Många av förvaltningens enheter kommer i kontakt med kvinnor i alla åldrar
som har utsatts för våld i nära relationer och insatser har därför gjorts för att
trygga kvinnors livssituation.
De äldres måltidssituation är viktig och av den anledningen har stadsdelen
arbetat med kostfrågor och måltidssituationen. Kostråden som finns på
omsorgsboenden har medverkat för att utveckla hela matsituationen.
Biståndshandläggarna har tillvaratagit brukarens önskemål om boendeform i
utredningen och detta framgår klart och tydligt i både utredning och beslut.
Inom arbetet med vuxna som av psykiska skäl har svårigheter i sin livsföring
har biståndshandläggare gjort individuella uppföljningar i samband med
regelbundna vårdplaneringsmöten. Där har DUR-metoden använts för
utredning, bedömning och uppföljning, där också brukaren gjorts delaktig.
Inom missbruksvården utvecklas arbetet med ASI-statistiken (addiction
severity index).
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

Andel ASI (Addiction
Severity Index)
utredningar
Uppfylls helt

75 %

tas fram 2012
av
nämnden

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

40 %

fastställs
2012

55 %

tas fram Tertial 1
av
2012
nämnden

Andel barn och
unga i
biståndsbedömd
öppenvård

54 %

55 %

2012
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KF:s indikatorer
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)

Periodens
utfall
90,48 %

Prognos
helår
84

Andel enskilda som
minskat sitt behov av
stöd inom
socialpsykiatrin
Uppfylls helt
Andel
genomförandeplaner
för biståndsbedömda
insatser inom
socialpsykiatri, IoF

78 %

80 %

Årsmål KF:s
årsmål
84 %

öka

Period
Tertial 1
2012

15 %

tas fram 2012
av
nämnden

85 %

tas fram Tertial 1
av
2012
nämnden

Kommentar:
Alla nya ärenden har genomförandeplan och för pågående ärenden görs
genomförandeplaner då de tas upp för nyprövning.
Andel klienter inom
socialpsykiatrin som
erhållit två
uppföljning enligt
DUR under året
Uppfylls helt
Andel mål för den
enskilde, med
insatser inom
socialpsykiatrin, som
i snitt uppnås (IoF)
Uppfylls helt

50 %

tas fram 2012
av
nämnden

fastställs
2012

2012
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

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

0,45 %

0,45 %

0,45 %

tas fram Tertial 1
av
2012
nämnden

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

0,23 %

0,23 %

0,23 %

tas fram Tertial 1
av
2012
nämnden

89 %

Andel personer med
insatser inom
socialpsykiatrin som
på det hela taget är
nöjda med sin insats
(IoF)
Uppfylls helt
Andel personer med
insatser inom
socialpsykiatrin som
upplever att de fått
en förbättrad
livssituation enligt
DUR uppföljningen
(dokumentation,
utvärdering och
resultat) (IoF)
Uppfylls helt
Andel personer med
insatser inom
socialpsykiatrin som
är nöjda med hur
utredningen av deras
behov av stöd
genomfördes (IoF)
Uppfylls helt

20 %

89 %

82

2012

öka

2012

76

2012
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Andel ungdomar
anmälda för brott
som tillsammans med
föräldrar eller
vårdnadshavare
kallats till samtal
med socialtjänsten
inom 48 timmar
Uppfylls helt

Årsmål KF:s
årsmål

Period

75 %

tas fram 2012
av
nämnden

tas fram Tertial 1
av
2012
nämnden

Andel vuxna i
biståndsbedömd
öppenvård (IoF)

55,51 %

55 %

55 %

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

47,75 %

50

50 %

öka

Tertial 1
2012

Kommentar:
Målgruppen är en grupp som till följd av sin problematik har återkommande kontakter.
Inom socialpsykiatrin är kontakterna ofta långa och när/ om de avslutas är det vanligt att
man inte klarar sig på egen hand, utan återaktualiseras efter en tid.
Antal familjer med
barn som saknar
stadigvarande
bostad (IoF)
Antal nytillkomna
försöks- och
träningslägenheter
(IoF)
Uppfylls helt

43 st

60 st

60 st

fastställs
2012

Tertial 1
2012

15

fastställs
2012

2012
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KF:s indikatorer
Antalet
försökslägenheter
som övergått till eget
kontrakt relaterat till
totala antalet
försökslägenheter i
stadsdelsnämnden
(IoF)
Andel genomförda
utredningar enligt
DUR inom stöd och
service för personer
med
funktionsnedsättning
(stöd och sevice till
personer med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

Periodens
utfall
1 st

Prognos
helår
5 st

Årsmål KF:s
årsmål
5 st

30 %

fastställs
2012

Period
Tertial 1
2012

tas fram 2012
av
nämnden

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Andel personer med
funktionsnedsättning
som upplever att de
blir väl bemötta av
stadens personal
(stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

89 %

89 %

2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 redovisas en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
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KF:s indikatorer
Andel personer med
funktionsnedsättning
som upplever att de
kan påverka
insatsens utformning
(stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål
72 %

72 %

Period
2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Andelen personer
med
funktionsnedsättning
som upplever att de
har en fungerade
bostad (stöd och
service till personer
med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

50 %

tas fram 2012
av
nämnden

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
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)
Uppfylls helt

0%

tas fram 2012
av
nämnden

Tertialrapport Nämnd

Telefon
www.stockholm.se

SID 33 (65)

KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Antal nytillkomna
omsorgslägenheter
för vuxna inom
staden (stöd och
service till personer
med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

1 st

100 st

2012

Brukarens upplevelse
av trygghet - LSSboende, vuxna och
barn (stöd och
service till personer
med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

91 %

91%

2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Brukarnas nöjdhet
med bemötande från
biståndshandläggare
inom stöd och
service till personer
med
funktionsnedsättning
(stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

50 %

tas fram 2012
av
nämnden

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
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KF:s indikatorer
Nöjda brukare daglig verksamhet
(stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål
91 %

91 %

Period
2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Nöjda brukare korttidsboende (stöd
och service till
personer med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

91 %

91 %

2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och
barn (Stöd och
service till personer
med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

89 %

88 %

2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 redovisas en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Andel
omsorgspersonal
med grundutbildning
(äldreomsorg)
Uppfylls helt

tas fram 2012
av
nämnden

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
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KF:s indikatorer
Andelen nöjda
omsorgstagare biståndsbedömd
dagverksamhet
(äldreomsorg)
Uppfylls helt

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål
84 %

84 %

Period
2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Andelen nöjda
omsorgstagare hemtjänst i ordinärt
boende
(äldreomsorg)
Uppfylls helt

87 %

84 %

2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Andelen nöjda
omsorgstagare vård- och
omsorgsboende
(äldreomsorg)
Uppfylls helt

84 %

84 %

2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Maten smakar bra hemtjänst i ordinärt
boende
(äldreomsorg)
Uppfylls helt

75 %

75 %

2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
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KF:s indikatorer
Maten smakar bra Vård och
omsorgsboende
(äldreomsorg)
Uppfylls helt

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål
75 %

75%

Period
2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Måltiden är en
trevlig stund på
dagen - Vård och
omsorgsboende
(äldreomsorg)
Uppfylls helt

75 %

75%

2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Omsorgstagarnas
upplevelse av hur de
kan påverka hur
hjälpen utförs hemtjänst i ordinärt
boende
(äldreomsorg)
Uppfylls helt

74 %

74 %

2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Omsorgstagarnas
upplevelse av
trygghet - hemtjänst i
ordinärt boende
(äldreomsorg)
Uppfylls helt

84 %

84 %

2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Omsorgstagarnas
upplevelse av
trygghet - vård och
omsorgsboende
(äldreomsorg)
Uppfylls helt

Årsmål KF:s
årsmål
89 %

89 %

Period
2012

Kommentar:
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i
verksamhetsberättelsen.
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 vårdoch omsorgspersonal med svenska som
andraspråk

2011-01-01

2012-12-31

Avvikelse

Kommentar:
Satsningar via ArbetSam projektet har gjorts på de enheter som behövt detta.
Vård- och omsorgspersonal erbjuds
grundutbildning

2011-01-01

2012-12-31

Kommentar:
Endast ett fåtal av de tillsvidareanställda saknar grundutbildning. Dessa personer kommer
att erbjudas grundutbildning vid de tillfällen den anordnas av staden.
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

Kommentar:
Alla äldre i förvaltningens verksamheter har möjlighet att påverka vad de vill äta och kan
välja mellan olika maträtter.
NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar har en trygg livssituation och en
fungerande och socialt accepterad vardag
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör
bedömningen att nämndmålet uppnås mot bakgrund av det arbete som bedrivs
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inom ramen för verksamhetsområdet. Utifrån den kartläggning som fältenheten
inom avdelningen förskola, fritid och prevention har genomfört i stadsdelens
skolor har kunskapen om barn och unga i riskzon ökat. Detta innebär att
effektivare prioriteringar görs inom fältarbetet.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Det arbete som bedrivs för att stärka barns och ungdomars
livssituation och möjliggöra en socialt accepterad vardag bygger på att
engagera deras nätverk, för att därigenom stärka och vidmakthålla effekterna av
de pågående insatserna. Inom myndighetsutövningen samverkar förvaltningen
med skolan i syfte att förbättra situationen för ungdomen. Ett samverksansavtal
med utbildningsförvaltningen håller också på att utarbetas med syfte att stärka
samarbetet.
En viktig del i arbetet är också att stödja och främja den förändringsprocessen
som ska leda till en förbättrad livssituation. Detta görs genom riktade och
generella stödinsatser för både familjer, individuella familjemedlemmar och
föräldragrupper. Man mäter också frekvensen av våld samt skolresultat för att
bedöma livssituationen och vardagssituationen. För närvarande deltar fem
ungdomar i sociala insatsgrupper.
Inom Fältenheten har riktade fritidsaktiviteter genomförts för barn och unga i
riskzon utifrån förvaltningens kartläggning.
Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att
resultatet kommer att uppnås.
NÄMNDMÅL:

Brukare och närstående upplever att de får stöd och hjälp i
sin situation
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att
målet kommer att uppnås under året, bedömningen bygger på uppföljningar av
genomförandeplaner och regelbundna vårdplaneringar/nätverksmöten. Inom
ramen för socialpsykiatrins verksamhetsområde används också resultatet av
DUR-uppföljningar var 6:e månad.
I samband med verksamhetsberättelsen presenteras resultatet av
brukarundersökningen.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Inom verksamhetsområdena funktionshinder samt socialpsykiatri
kartläggs brukarens behov genom DUR-utredningar som ligger till grund för
det stöd och hjälp brukaren får i sin situation. Därefter informeras brukaren och
närstående i möte med biståndshandläggaren om vilka insatser som finns att
tillgå. Biståndshandläggaren ansvarar för att det sker regelbundna
vårdplaneringar och nätverksmöten när brukaren önskar och/eller när behov
uppstår och att alla inblandade parter i brukarens nätverk samverkar. Det
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säkerställs vid dessa möten att brukare och närstående får stöd och hjälp i sin
situation och att de känner sig trygga med förvaltningens insatser.
Anhörigkonsulent samt ett flertal utbildade anhörigombud finns inom
förvaltningen. Även inom socialpsykiatrin pågår arbete med anhörigstöd. Inom
verksamhetsområdet äldre och funktionshinder gör anhörigkonsulenten
hembesök, deltar i nätverk, förbereder anhörigdagar, fungerar som handledare
för anhörigombuden och kommer också att vara tillgänglig på
Medborgarkontoret på regelbundna tider. Samarbete har påbörjats mellan
avdelningarna äldre och funktionshinder och individ och familj för att utveckla
anhörigstödet. Genomförandeplaner som utgår från de beviljade insatserna
upprättas i samråd med varje enskild brukare där insatsernas utförande klart
och tydligt beskrivs utifrån den enskildes önskemål och behov. Genom det
stora antalet utbildade anhörigombud möjliggörs ett flexibelt och individuellt
utformat anhörigstöd av hög kvalitet.
Olika former av sociala aktiviteter erbjuds genom förvaltningens öppna
dagverksamhet Elin och Elingymmet på Tensta servicehus.
Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att
resultatet kommer att uppnås.
NÄMNDMÅL:

Brukaren har inflytande över insatserna
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att
nämndmålet uppnås. Ytterligare resultat presenteras i samband med
verksamhetsberättelsen.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Familjerna får inom barn och ungdom på ett lättbegripligt sätt
information om ramar för utredning, lagstiftning och de beslut som tas genom
hela processen. I samarbete med familjen tas viktiga behovsområden fram och
frågeställningar och utredningsplan formuleras utifrån dessa. Det pågår en
kontinuerlig dialog med familjen genom telefonsamtal, möten, hembesök,
skol/förskolemöten, uppföljningsmöten och samtal med barnen/ungdomarna.
BBIC-triangeln används för att åskådliggöra utredningsområdena. Samtliga
utredningar, vårdplaner och beslut kommuniceras muntligt och/eller skriftligt.
ASI och DUR används som stöd i utredningsprocessen inom beroendevård och
socialpsykiatri.
Genomförandeplaner upprättas tillsammans med den enskilde brukaren och i
förekommande fall även i samråd med dennes närstående/gode man.
Genomförandeplanen utgår från de beviljade insatserna och den enskildes
önskemål och behov av hur och när insatserna ska utföras. Uppföljning sker vid
behov, dock minst en gång/år.
Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att
resultatet kommer att uppnås.
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NÄMNDMÅL:

Brukaren upplever måltidssituationen på ett positivt sätt
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att
målet kommer att uppnås. Brukaren upplever måltiden som en höjdpunkt på
dagen. Alla brukare på förvaltningens enheter får välja mellan olika maträtter
alternativt bestämma vad som ska inhandlas och tillagas. De extra
stimulansmedel från äldreförvaltningen som demensboendena fått del av har
gjort att man på dessa enheter kunnat förstärka personalsituationen främst över
middagsmålet och därmed också kunnat skapa en lugn och trygg måltidsmiljö.
Förvaltningens enhet för daglig verksamhet enligt LSS har under perioden
övertagit driften av restaurangen på Fristad servicehus och ansvarar även för att
färdigställa matlådor till brukare inom hemtjänsten. All kost som levereras är
god och näringsriktig och riktlinjer för mat och måltider är implementerade i
verksamheten.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Personalen arbetar med att skapa en lugn och trivsam måltidsmiljö
där var och en får den hjälp man för tillfället är i behov av. I den enskildes
genomförandeplan dokumenteras särskilda behov och önskemål kring
måltidssituationen. En enkätundersökning bland de boende på Fristad sjukhem
avseende matens kvalitet kommer att göras i maj.
På äldreboendena finns kostråd som tillsammans med matleverantören träffas
regelbundet.
Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att
resultatet kommer att uppnås.
NÄMNDMÅL:

Brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den
invanda miljön
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att
målet kommer att uppnås. I biståndshandläggarnas utredningar framgår klart
och tydligt målet med insatsen samt brukarens egna önskemål och behov.
Insatserna ska främja den enskildes självständighet. Rätten till kvarboende
beaktas och omfattar både ordinärt boende och särskilda boendeformer.
Biståndshandläggarna tillvaratar brukarens önskemål om boendeform i
utredningen och detta framgår klart och tydligt i både utredning och beslut. De
nationella riktlinjerna för demenssjukdomar har börjat implementeras i
verksamheten. Arbete med hur värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan
utformas har påbörjats. En ny form av korttidsboende är under utveckling och
kommer tas i bruk under nästa tertial.
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Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: I den genomförandeplan som upprättas för varje brukare finns tydlig
information om insatsernas utförande utifrån den enskildes behov och
önskemål. Genomförandeplanen upprättas i samråd med varje enskild brukare
och i förekommande fall även med närstående/god man. För att höja
kompetensen inom demensvården har ca 70 % av hemtjänstpersonalen och
samtlig personal på förvaltningens särskilda boenden genomgått den
webbaserade utbildningen Demens ABC. Även beställarenhetens
biståndshandläggare kommer under året att gå igenom demensutbildningen.
Inom LSS-verksamheterna tränas brukarna i vardagssituationer genom olika
hjälpmedel och pedagogiker. Veckoscheman gör att brukaren har överblick
över sin vardag och fritid.
Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att
resultatet kommer att uppnås.
NÄMNDMÅL:

Föräldrar i Spånga-Tensta känner sig trygga och säkra i sin
föräldraroll
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att de
föräldrar som deltar i föräldrastödjade verksamheter känner sig trygga och
säkra i sin föräldraroll. Ingen av gruppverksamheterna för föräldrar har
slutförts hittils under året vilket gör att utvärdering görs efter slutförd
verksamhet.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Föräldrarådgivningen erbjuder generellt föräldrastöd genom ABCgrupper, öppna föräldragrupper, öppna förskolor och föräldragrupper i
samarbete med BMM och BVC. Vidare finns de riktade och behovsbedömda
insatserna Föräldrakomet och U-komet.
Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att
resultatet kommer att uppnås.
NÄMNDMÅL:

Kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation
tillförsäkras en trygg livssituation
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Nämndmålet bedöms uppfyllt
utifrån åtaganden om att kvinnor med barn som har utsatts för våld i en nära
relation får stöd och skydd genom Familjeresursen, samt att kvinnor utan barn
tillförsäkras en trygg livssituation genom ALL-teamet. Förvaltningen bedömer
också att målet uppnås inom verksamhetsområdet äldre och funktionshinder.
Resultatet bedöms utifrån det arbete som bedrivs. Under hösten genomförs
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brukarundersökningar vars resultat kommer att användas för att bedöma
resultatet.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: I stadsdelens kvinnofridsnätverk ingår representanter från
verksamhetsområdena äldre och funktionshinder, individ- och familjeomsorg
samt ekonomiskt bistånd. Förvaltningen medverkar i Relationsvåldcentrum vid
Västerortspolisen. Inom Individ och familjeomsorgen arbetar man med hög
tillgänglighet för de utsatta kvinnorna och erbjuder kontakt samma dag som
informationen om våld inkommer. Kvinnan erbjuds stödkontakt på
Familjeresursen och utifrån en riskbedömning i den akuta situationen kan hon
erbjudas ett skyddat boende. Den våldsutövande mannen kontaktas av Järva
Manscentrum (JMC), om det kan ske utan fara för kvinnan, och erbjuds en
stödkontakt, baserad på VASKA (Våld Ansvar Sammanhang Konsekvenser
Alternativ). Barnen erbjuds krisbearbetning genom Trappan-samtal. Barnen
kan också delta i en gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i familjen.
Kvinnan erbjuds att delta i grupp för våldsutsatta kvinnor.
Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att
resultatet kommer att uppnås.
NÄMNDMÅL:

Vuxna som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i
sin livsföring klarar sin vardags- och boendesituation och de
har en meningsfull sysselsättning
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att
nämndmålet uppnås för de vuxna som förvaltningen har kontakt med. Analysen
bygger på individuell uppföljning i samband med regelbundna
vårdplaneringsmöten, DUR-uppföljningar var 6:e månad.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Brukarens behov av stöd inom DUR:s livsområden utreds av en
biståndshandläggare. Vid behov av insats görs en resursmätning och sedan
skickas beställning av insats till vald utförare. Brukaren är delaktig i sin DURutredning och i planeringen av insatsernas utformning och uppföljning.
Utföraren upprättar tillsammans med brukaren en genomförandeplan där man
tillsammans kommer överens om hur och när stödet ska utföras.
Genomförandeplanen uppdateras vid varje tillfälle beställningen förlängs eller
ändras. I verksamhetens alla delar har medarbetarna ett motiverande
förhållningssätt genom att sträva efter en bra arbetsallians med brukaren och
stärka tilltron till den egna förmågan. Samtliga biståndshandläggare och
medarbetare inom de egna utförarverksamheterna deltar i de utbildningar som
staden erbjuder inom ramen för verksamhetsområdet. Nära samverkan sker
tillsammans med landstingspsykiatrin och vid behov med beroendevården.
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Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att
resultatet kommer att uppnås
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NÄMNDMÅL:

Vuxna som är beroende av alkohol eller droger lever ett
värdigt liv utan missbruk
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att
nämndmålet kommer att uppnås för de vuxna med beroendeproblematik, som
förvaltningen har kontakt med. Arbetet pågår enligt plan och antalet ASIuppföljningar (addiction severity index) har ökat.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Ett nytt öppenvårdsprogram är under utarbetande inom ramen för
den egna öppenvården. Två medarbetare genomgår MI-coach utbildning i
stadens regi för att sedan kunna ansvara för den lokala kompetensutvecklingen.
Gruppcheferna arbetar systematiskt med att, hos samtliga medarbetare,
implementera ett motiverande förhållningssätt i det dagliga arbetet.
Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att
resultatet kommer att uppnås
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda
spännande och utmanande arbeten
Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet "Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande
och utmanande arbeten".
Chefer har under perioden fått goda förutsättningar i att utöva ett gott ledarskap
genom att erbjudas stöd, relevanta utbildningar, arbetsmetoder och inspiration.
De har genomfört medarbetarsamtal enligt plan och arbetat med
handlingsplaner utifrån förra årets medarbetarenkät.
Flertalet av förvaltningens enheter arbetar strukturerat och planerat med
delaktighet och dialog kring enhetens åtaganden, Stockholms stads vision och
verksamhetens utveckling. Det har inneburit att enheterna har genomfört
planeringsdagar och andra aktiviteter kring visionen, verksamhetsplaneringen
och haft en dialog om kopplingen mellan åtaganden och det egna uppdraget.
Förvaltningen har erbjudit alla medarbetare arbetstid och ekonomisk
subvention för att underlätta den personliga friskvården. Detta gör att många
medarbetare utnyttjar sin friskvårdstid till olika former av fysisk träning
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål
fastställs
2012

2012

Andel medarbetare
på deltid som
erbjuds heltid
Uppfylls helt

fastställs
2012

2012

Chefer och ledare
ställer tydliga krav
på sina medarbetare
Uppfylls helt

fastställs
2012

2012

Medarbetare vet vad
som förväntas av
dem i deras arbete
Uppfylls helt

fastställs
2012

2012

4,5 %

2012

Aktivt
Medskapandeindex
Uppfylls helt

Sjukfrånvaro (alla
nämnder/bolag)
Uppfylls helt

70

Period

6,5 %

NÄMNDMÅL:

Arbetsmiljön är jämställd och verksamheten tillvaratar
medarbetarnas olikheter
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Resultatet bedöms i samband
med verksamhetsberättelsen.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet; Verksamheterna har medvetandegjort olikheter i kompetens och
bakgrund och lyft fram de styrkor och fördelar som det innebär. Det har
medfört att mångfald och jämställdhet är en naturlig del av verksamheten och
att arbetsklimatet kännetecknas av respekt och kunskap om olikheter. Det har
också inneburit att arbetsgrupper sätts samman med utgångspunkt i befintliga
olikheter.
Förvaltningen arbetar med utgångspunkt i den framtagna jämställdhetspolicyn.
Konsekvenser; Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att resultatet
kommer att uppnås.
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NÄMNDMÅL:

Chefer utövar ett gott ledarskap
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Resultatet bedöms i samband
med verksamhetsberättelsen.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet; Enhetscheferna utövar ett gott ledarskap genom att skapa delaktighet
i samband med verksamhetsplanering och uppföljning. Alla enheter genomför
också kontinuerliga arbetsplatsträffar och många genomför också
planeringsdagar där bl.a. delaktighet, ledarskap och medarbetarskap diskuteras.
Cheferna genomför medarbetarsamtal enligt plan och arbetar aktivt med
handlingsplaner utifrån förra årets medarbetarenkät. Strategiska staben erbjuder
cheferna kontinuerligt samtalsstöd, utbildningsinsatser, processverktyg samt
inspirationstillfällen i syfte att uppnå önskat resultat.
Konsekvenser; Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att resultatet
kommer att uppnås.
Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål

Period

Andel av medarbetarna
som tyckar att
diskussionerna på
arbetsplatsträffarna (APT)
medverkar till ökad
delaktigahet.
Uppfylls helt

73 %

2012

Andel medarbetare som
kan rekommendera
Stockholms stad som
arbetsgivare ökar med
minst 5 %
Uppfylls helt

84 %

2012

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna har en gemensam bild av målen, är aktiva
och ansvarar för att utveckla verksamheten enligt visionen
"Ett Stockholm i världsklass"
Uppfylls helt
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Under perioden har följande resultat uppnåtts: Resultatet bedöms i samband
med verksamhetsberättelsen.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser; De flesta av
förvaltningens enheter arbetar strukturerat och planerat med delaktighet och
dialog kring enhetens åtaganden, Stockholms stads vision och verksamhetens
utveckling. Det har inneburit att enheterna har genomfört planeringsdagar och
andra aktiviteter kring visionen, verksamhetsplaneringen och haft en dialog om
kopplingen mellan åtaganden och det egna uppdraget. Många enhetschefer
följer upp enhetens åtaganden tillsammans med medarbetarna vilket bidrar till
en gemensam bild av uppdraget. Medarbetarsamtal har genomförts med
utgångspunkt i verksamhetsplanen och det metodstöd som har utarbetats för att
genomför ett medarbetarsamtal.
Under perioden har projektet verksamhet och hälsa fortsatt med syftet att skapa
delaktighet och förståelse för verksamhetens uppdrag. De deltagande enheterna
har genomfört strukturerade seminarier och utarbetat medarbetaråtaganden.
Konsekvenser; Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att resultatet
kommer att uppnås.
Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Andel av medarbetare
som förstår hur deras
arbete bidrar till att
staden får nöjda
medborgare ökar.
Uppfylls helt

Prognos
helår

Årsmål
88 %

Period
2012

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna har en god hälsa
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Resultatet bedöms i samband
med verksamhetsberättelsen.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet; Förvaltningen erbjuder alla medarbetare arbetstid och ekonomisk
subvention för att underlätta den personliga friskvården. Detta gör att många
medarbetare utnyttjar sin friskvårdstid genom olika former av fysisk träning. På
många arbetsplatser har också utbildningar inom ergonomi och lyftteknik
genomförts och flera arbetsplatser har höj och sänkbara skrivbord.
På arbetsplatsträffar behandlas både den enskildes arbetsbelastning samt
verksamhetens arbetssituation genom dialog och gemensam analys. Inom vissa
verksamheter har vissa schematekniska förändringar genomförts vilket
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påverkat arbetet positivt. En ökad insikt om arbetsmiljöfrågor har erhållits bl.a
genom utbildning inom arbetsmiljöområdet.
Konsekvenser; Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att resultatet
kommer att uppnås.
Nämndens indikatorer
Medarbetare som
utnyttjar möjligheter till
friskvårdssubvention när
arbetsgivaren erbjuder
det.
Uppfylls helt

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål
87 %

Period
2012
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att styra resurser med syftet
att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Förvaltningens verksamheter är
kostnadseffektiva.
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Alla
verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller budgetbalans förutom
verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd.
Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om
13,0 mnkr. Arbetet med de personer som har ekonomiskt bistånd på grund av
arbetslöshet inriktas i än högre grad än tidigare emot arbetsförmedling och jobboch utvecklingsgarantin (Joben). Förvaltningens arbete med de mest
kostnadskrävande hushållen har även intensifierats.
Inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg för funktionshindrade
bygger de prognostiserade kostnaderna på i dag kända behov. Ett ökat behov med
fler placeringar och biståndsbedömda kan snabbt ändra förutsättningarna och göra
ett överskott till underskott.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans
Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet "Budgeten ska vara i balans". Förvaltningen
prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner vilket gör att
nämndens mål kommer att uppfyllas.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

Nämndens
budgetföljsamhet
efter
resultatöverföringar
(alla nämnder)

100 %

100 %

100 %

Tertial 1
2012

Nämndens
budgetföljsamhet
före
resultatöverföringar
(alla nämnder)

100 %

100 %

100 %

Tertial 1
2012
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

+/- 1 %

Nämndens
prognossäkerhet T2
(alla nämnder)
Uppfylls helt

2012

NÄMNDMÅL:

Prognoserna är rättvisande
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen bedömer att
verksamheten ryms inom fastställd budget samt att prognossäkerheten för det
ekonomiska utfallet är hög. Bedömningen av resultatet är bland annat gjord
utifrån månatliga uppföljningsmöten. Vissa verksamheter har en större
prognososäkerhet än andra beroende på verksamhetens art vilket är en viktig
parameter att ta hänsyn till vid prognostisering.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Varje månad analyserar och diskuterar enhetscheferna utfall, prognos
och eventuella åtgärder med controller och avdelningschef. Vid behov har
utbildningsinsatser eller möten genomförts med vissa enheter.
Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att
resultatet kommer att uppnås. Förvaltningen kan av naturliga skäl inte göra
någon fullständig analys av nämndmålets tillstånd förrän vid årets bokslut
2012.
Uppföljning av driftbudget
Stadsdelsnämndens av kommunfullmäktiges beslutade budget för 2012 är netto
969,1 mnkr. Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika
fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra
omfördelningar för att möta befarade underskott.
Förvaltningen har tre verksamheter där budgeten har justerats i efterhand.
Dessa är förskola, flyktingmottagande och viss verksamhet inom omsorg för
funktionshinder. Förvaltningen prognostiserar prestationsjusteringar med en
minskad budget om 3,8 mnkr.
.
Verksamhetsområde

Nämnd och administration

Nettobudget

38,6

Budget- Prestajust

tioner

Just

Prognos

netto-

netto-

budget

utfall

38,6

37,6

Avvik

Avvik

före

Ing

Utg

efter

resultat-

fond

fond

resultat-

överf.
1,0
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Individ- och familjeomsorg

142,4

143,6

139,1

4,5

1,2

1,2

0,0

0,0

5,7

5,7

0,0

0,0

270,4

269,7

0,7

201,7

199,6

2,1

160,1

155,7

4,4

18,6

18,6

18,6

0,0

0,0

5,5

5,5

5,5

0,0

0,0

123,0

136,0

-13,0

-13,0

968,4

968,7

-0,3

1,8

1,8

0,0

970,2

970,5

-0,3

Flyktingmottagande

3,7

Stadsmiljöverksamhet

5,7

Förskoleverksamhet

271,6

Äldreomsorg

202,1

1,2
-2,5

-1,2
-0,4

1,4

-0,9

-1,4

1,2

4,5

1,0
2,1

Omsorg om personer
med funktionsnedsättn.
Fritid och kultur
Arbetsmarknadsåtgärder
Ekonomiskt bistånd
Summa

160,2

-0,1

119,0

4,0

967,4

4,8

1,7

0,1

969,1

4,9

-3,8

-0,3

0,2

0,3

0,1

4,4

0,0

Kapitalkostnader
stadsmiljö
Totalt

-3,8

0,0
0,2

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter
resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetunderskott om
0,3 mnkr. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett
budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd.
Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 970,2 mnkr. Förvaltningen har
en ingående resultatfond om 0,2 mnkr varav 1,4 mnkr finns inom individ- och
familjeomsorgen, -0,3 mnkr inom funktionshinder och -0,9 mnkr inom
förskolan. Den utgående resultatfonden är totalt 0,1 mnkr. Förvaltningen
avvecklade i bokslutet samtliga resultatenheter inom förskolan enligt den
gamla organisationen. Förskolenheternas budgetunderskott om 0,9 mnkr i
bokslutet belastar 2012 års budget. Kostnaden påverkar inte förskolans
nyinrättade resultatenheter under 2012.
Förvaltningen begär budgetjusteringar för totalt 4,9 mnkr vilket går att läsa mer
om under rubriken - Budgetjusteringar.
Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer
detaljerat.
.
Nämnd och
administration

Kostnader

Intäkter

Netto

VP 2012

39,6

-1,0

38,6

Prognos tertial 1

38,6

-1,0

37,6

Avvikelse

1,0

0,0

1,0

Omslutningsförändring

0,0

0,0

0,0

Summa:

1,0

0,0

1,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr.
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Budget för lokalhyror inom ledning och beställarverksamhet finns inom
verksamhetsområdet nämnd och administration. I samband med att ledningen
flyttar in i Fagerstagatan 13 och att beställarenheten inom äldre och
funktionshinder lämnar lokalerna på Avestagatan får förvaltningen minskade
kostnader för lokalhyror jämfört med budget.
Verksamhetsområdet prognostiserar även minskade personalkostnader jämfört
med budget på grund av vakanser inom strategiska staben.
Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 04.
.
Individ- och
familjeomsorg
VP 2012
Budgetjustering
Prognos tertial 1
Avvikelse

Kostnader

Intäkter

Netto

174,6

-32,2

142,4

177,2

-38,6

138,6

-1,9

6,4

4,5

0,7

Ingående resultatfond

1,4

1,4

Utgående resultatfond

-1,4

-1,4

Omslutningsförändring

6,4

-6,4

0,0

Summa:

4,5

0,0

4,5

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 4,5 mnkr efter
resultatöverföring.
Det prognostiserade budgetöverskottet inom barn, familj och ungdom beror på
att verksamheten har ökade intäkter, men även minskade placeringskostnader
på HVB-hem,§12-hem och stödboende jämfört med budget.
Lägre prognostiserade kostnader för öppenvård samt högre hyresintäkter för
träningslägenheter jämfört med budget bedöms att ge ett budgetöverskott om
1,8 mnkr inom missbruk vuxna. Socialpsykiatri beställare prognostiserar ett
budgetunderskott om 2,1 mnkr på grund av höga kostnader inom HVB-hem
och stödboende.
Resultatenhet och utförare socialpsykiatri
Bromstensgården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda
resultatenhet. Bromstensgårdens har en resultatfond om 1,4 mnkr.
Resultatenheten prognostiserar att föra över 1,4 mnkr till år 2013.
Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatrin i egen regi prognostiserar
sammantaget ett budgetöverskott om 0,9 mnkr. Budgetöverskottet beror bland
annat på att det finns vakanser inom boendestöd som kommer att tillsättas
under året. Personalsamverkan med verksamheten på Elinsborgsbacken har
också bidragit till kostnadseffektiviteten.
Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 04.
.
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Flyktingmottagande

Kostnader

Intäkter

Netto

VP 2012

3,7

0,0

3,7

Prestationsförändring

-2,5

Prognos tertial 1

1,2

0,0

1,2

Avvikelse

0,0

0,0

0,0

Omslutningsförändring

0,0

0,0

0,0

Summa:

0,0

0,0

0,0

-2,5

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.
Från och med december månad 2010 påbörjades överföringen av
flyktingmottagandet från kommunerna till arbetsförmedling och
försäkringskassan. Verksamhetens budget baseras på antalet avlästa flyktingar
under vår och höst. I prestationsavläsningen den 31 mars hade stadsdelen 42
flyktingar. Slutlig reglering av budget sker i tertialrapport 2.
På grund av etableringsreformen uppför flyktingmottagningen i förvaltningens
regi i maj månad.
Förvaltningen har dock ett kvarvarande ansvar för de flyktingar som inte
omfattas fullt ut av denna reform. Ansvaret ligger på de flyktingar som är i
behov av ekonomiskt stöd mellan den sista utbetalningen från Migrationsverket
och den första från etableringsreformen.
.
Stadsmiljöverksamhet

Kostnader

Intäkter

Netto

8,2

-2,5

5,7

Prognos tertial 1

8,2

-2,5

5,7

Avvikelse

0,0

0,0

0,0

Omslutningsförändring

0,0

0,0

0,0

Summa:

0,0

0,0

0,0

VP 2012

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.
.
Förskoleverksamhet
VP 2012

Kostnader

Intäkter

Netto

288,4

-16,8

271,6

Budgetjustering
Prestationsförändring
Prognos tertial 1
Avvikelse

0,0
-1,2

-1,2

289,8

-20,1

269,7

-2,6

3,3

0,7

Ingående resultatfond

-0,9

-0,9

Utgående resultatfond

1,2

1,2

Omslutningsförändring

3,3

-3,3

0,0

Summa:

1,0

0,0

1,0
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Verksamheten visar en positiv avvikelse om 0,7 mnkr före och 1,0 mnkr efter
resultatöverföring jämfört med budget.
Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 1,0 mnkr
inklusive den ingående fonden om -0,9 mnkr. Den ingående fonden avser
resultatenheternas underskott enligt den gamla organisationen. Underskottet
påverkar inte resultatenheterna i den nya organisationen. Det prognostiserade
budgetöverskottet beror framför allt på lägre lokalkostnader jämfört med
budget.
Vårdnadsbidrag
Förvaltningen prognostiserar att ha 2197 förskolebarn inskrivna i genomsnitt
under 2012. Det är 34 barn fler jämfört med verksamhetsplanen. Antal personer
som hade vårdnadsbidrag i mars månad var 76 för helt och 11 för halvt.
Förvaltningen prognostiserar att kostnaderna för vårdnadsbidraget kommer att
bli 3,0 mnkr under 2012. Kostnaderna belastar inte nämndens budget.
Utförarenheterna
Förskolans har åtta resultatenheter. Sju av åtta resultatenheter prognostiserar en
budget i balans. En av resultatenheterna prognostiserar ett budgetunderskott om
1,2 mnkr. Enheten arbetar med en större översyn av personalorganisationen.
Flera insatser pågår tillsammans med förvaltningens HR-strateger för att höja
enhetens frisknärvaro.
Förvaltningen förväntar sig att åtgärderna under året kommer att resultera i att
förskoleenheten kommer att ha minskad kostnadskostym inför 2013 för att
under nästkommande år ha en budget i balans.
Förvaltningen arbetar med att anpassa och optimera alla resultatenheters
organisation utifrån barnens och verksamhetens behov och förutsättningar.
Omslutningsförändringar och budgetjusteringar redovisas mer i detalj i bilaga
04.
.
Äldreomsorg

Kostnader

Intäkter

Netto

237,8

-35,7

202,1

238,5

-38,9

199,6

-1,1

3,2

2,1

Omslutningsförändring

3,2

-3,2

0,0

Summa:

2,1

0,0

2,1

VP 2012
Budgetjustering
Prognos tertial 1
Avvikelse

-0,4

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,1 mnkr.
Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 5,1 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 att alla kommuninvånare över 65 år
som ansöker om trygghetslarm ska beviljas larm utan att någon utredning
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behöver göras. I kommunfullmäktiges förslag till budget för 2012 fick
Äldrenämnden uppdraget att flytta över ansvaret för hanteringen av
ansökningar om trygghetslarm från stadsdelsnämnderna till Stockholms
Trygghetsjour, organiserat under Äldrenämnden.
Överflyttningen av ansvaret innebär en minskad budget om 1,1 mnkr för
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Budgetjusteringen finns medräknad i
förvaltningens budget för 2012.
Utförarenheterna
Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 3,0 mnkr.
Hemtjänsten inklusive servicehusen i både Spånga och Tensta prognostiserar
ett budgetunderskott om 1,7 mnkr. Enheterna arbetar med en genomgång av
beställda kontra utförda insatser för att få balans på personalbemanning,
schemaläggning, dagplanering och sjukfrånvaron.
Fristads sjukhem och gruppboende prognostiserar ett budgetunderskott om 1,3
mnkr. Enheten har en sämre beläggning av permanenta boenden varför
intäkterna försämras.
Vid verksamhetsövergången av äldreboendena Vindskupan och Takåsen till
Vingslaget AB omfattades inte paramedicinare, sjukgymnast och
arbetsterapeut. Kostnaderna av dessa tjänster belastar nu verksamheten helt och
hållet jämfört med tidigare då de delades. Dessutom valde
demenssjuksköterskan att inte följa med i verksamhetsövergången varför även
denna belastar enhetens budgetunderskott.
Enheten arbetar med omstrukturering och översyn av framför allt
personalbemanningen för att komma tillrätta med budgetunderskottet.
Omslutningsförändringarna och budgetjusteringar redovisas mer i detalj i
bilaga 04.
.
Omsorg om personer
med
funktionsnedsättning
VP 2012
Prestationsförändring

Kostnader

Intäkter

Netto

176,4

-16,2

160,2

-0,1

-0,1

Budgetjustering
Prognos tertial 1
Avvikelse

0,0
181,9

-26,2

155,7

-5,6

10,0

4,4

Ingående resultatfond

-0,3

-0,3

Utgående resultatfond

0,3

0,3

Omslutningsförändring
Summa:

10,0

-10,0

0,0

4,4

0,0

4,4
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Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 4,4 mnkr efter
resultatöverföring.
Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 3,4 mnkr.
Enheten har bland annat lägre kostnader för köp av daglig verksamhet inom
LSS, vuxenboende enligt LSS och vuxenboende enligt SoL jämfört med
budget. Verksamheten prognostiserar att ha minskade prestationsersättningar
om 0,1 mnkr jämfört med budget.
Förvaltningen upplyser om att verksamhetsområdets budget är avsevärt större
än den budget som kommunfullmäktige har beslutat om i stadens
resursfördelningssystem.
Utförarenheterna
Utförarenheterna prognostiserar ett budgetöverskott om 1,0 mnkr. De
prognostiserade överskotten finns i förvaltningens två gruppboende.
Överskottet inom gruppboendet LSS beror framför allt på att
personalkostnaderna har väntas bli lägre jämfört med budget. Omvärldsfaktorer
som bland annat kan påverka budgeten är lägre nivåer från bedömningskansliet
eller förändrat omsorgsbehov hos brukare.
Verksamhetsområdets enda resultatenhet Fridagruppen prognostiserar ett
budgetunderskott inklusive resultatfond om 0,3 mnkr. Enheten arbetar generellt
med kostnadseffektiviseringar och översyn av personalbemanningen för att
komma tillrätta med budgetunderskottet från 2011. Enheten arbetar aktivt med
att få in flera brukare för att öka intäkterna då det finns utrymme i befintliga
verksamheter inom enheten utan att öka bemanningen.
Omslutningsförändringarna och budgetjusteringarna redovisas mer i detalj i
bilaga 04.
.
Fritid och kultur

Kostnader

Intäkter

Netto

VP 2012

20,4

-1,8

18,6

Prognos tertial 1

20,8

-2,2

18,6

Avvikelse

-0,4

0,4

0,0

Omslutningsförändring

0,4

-0,4

0,0

Summa:

0,0

0,0

0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.
Verksamheten sökte och erhöll utvecklingsmedel inom ramen för Järvalyftet
om 3,0 mnkr under 2011. Större delen av medlen har överförts till 2012.
Medlen används till att utveckla samarbetet mellan Kulturskolan och Blå huset.
Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 04.
.
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Arbetsmarknadsåtgärder

Kostnader

Intäkter

Netto

9,5

-4,0

5,5

Prognos tertial 1

14,0

-8,5

5,5

Avvikelse

-4,5

4,5

0,0

Omslutningsförändring

4,5

-4,5

0,0

Summa:

0,0

0,0

0,0

VP 2012

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.
Samarbetet mellan arbetsförmedling, stadens jobbtorg och stadsdelsförvaltning
fortsätter under året. Förvaltningen har en särskild arbetsmarknadsgrupp för att
underlätta detta arbete.
Liksom under tidigare år kommer förvaltningen även under 2012 göra en
omfattande insats för att skapa och erbjuda sommarjobb för ungdomar.
Planering för sommarjobben pågår. Finansiering sker delvis från Järvalyftet.
Förvaltningens målsättning är att så många ungdomar som möjligt inom
målgruppen ska erbjudas sommarjobb. Sommarjobben för ungdomar stärker
arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det motverkar
oroligheter i området.
Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 04.
.
Ekonomiskt bistånd
VP 2012
Budgetjustering

Kostnader

Intäkter

Netto

123,2

-4,2

119,0

4,0

4,0

Prognos tertial 1

140,6

-4,6

136,0

Avvikelse

-13,4

0,4

-13,0

0,4

-0,4

0,0

-13,0

0,0

-13,0

Omslutningsförändring
Summa:

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 13,0 mnkr.
Kostnadsökningen jämfört med motsvarande tid föregående år är hänförligt till
högre genomsnittligt bidrag per månad vilket i sin tur förklaras av
uppjusteringen av bidragsnormen.
Antalet hushåll ligger under första delen av året på en stabil nivå. Samtidigt har
antalet registrerade nybesök som finns inom avdelningens mottagningsgrupp
minskat.
Arbetet med de personer som har ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet
inriktas i än högre grad än tidigare gentemot arbetsförmedlingen och jobb- och
utvecklingsgarantin (Joben).
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Fortsatt ligger fokus på att undanröja försörjningshindret samt att hitta den
snabbaste vägen till egen försörjning. Den enskildes inflytande och delaktighet
i planeringen är viktig. Målet är att förkorta tiden för behov av ekonomiskt
bistånd genom individuella lösningar och tidiga insatser.
Upprättandet och uppföljning av arbetsplaner spelar en viktig roll.
Förvaltningen kommer i större utsträckning än tidigare inrikta arbetet på att få
in personer i jobb- och utvecklingsgarantin via arbetsförmedlingen. Detta ger
dels hushållen egna inkomster men ökar även möjligheterna till en etablering
på arbetsmarknaden.
Förvaltningen satsar fortsatt på de hushåll som har de största
kostnadsvolymerna. En liten grupp står för en förhållandevis stor andel av
bidragen. Förvaltningens arbete med de mest kostnadskrävande hushållen har
ökat. Förvaltningen har även påbörjat ett internt arbete med
processbeskrivningar som ska resultera i ökad arbetseffektivitet.
FUT-arbete har under en längre tid implementerats i förvaltningen. Det har
inneburit en bättre kunskap hos förvaltningens personal vilket i sin tur har
resulterat i att fler felaktiga beslut har uppmärksammats. Förvaltningen
kommer därför att även under andra halvan av 2012 förstärka verksamheten
med ytterligare en FUT- utredare
Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 04.
Resultatenheter
För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade överskott i
bokslutet 2011 får disponera detta under 2012. Omvänt gäller om enheten
redovisade ett underskott i bokslutet måste det täckas under 2012.
Resultatenheterna får ta med sig 100 % av såväl över- som underskott till
nästkommande år, men maximalt 5 % av bruttobudgeten innevarande år.
Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 % av bruttobudgeten.
I tabellen nedan redovisas prognosen för resultatenheterna utfall jämfört med
budget och den prognostiserade resultatöverföringen per verksamhetsområde.
.
Prognos
Resultatenheter,
mnkr

Summa

Summa

2012¹

fond

fond

Tertial 1

från 2011

till 2013

Individ- och familjeomsorg
- Bromstensgården

0,3

1,4

-1,4

0,0

-0,3

0,3

Omsorg om personer med
funktionsnedsättning
- Fridagruppens dagliga
verksamhet
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Förskoleverksamheten
- resultatenheter 2012

-1,2

0,0

1,2

- avidentfierade förskolor 2011

0,0

-0,9

0,0

-0,9

0,2

0,1

Summa resultatenheter:

Förvaltningen har tio resultatenheter, varav åtta är förskoleenheter.
Resultatenheternas fondöverföring till 2012 prognostiserar att bli ett
budgetunderskott om 0,1 mnkr. Skillnaden mellan ingående och utgående
fonden är 0,3 mnkr.
Resultatenheten Bromstensgården har nått gränsen enligt stadens regel om
maximalt resultatöverföring. Det är skälet till att den ingående och utgående
fonden är densamma.
Resultatenheten Fridagruppens dagliga verksamhet prognostiserar ett
budgetunderskott om 0,3 mnkr inklusive resultatfond.
Förskolorna prognostiserar att ha ett budgetunderskott om 1,2 mnkr före
resultatöverföring. Den ingående fonden om -0,9 mnkr avser det samlade
budgetunderskottet för förskolornas resultatenheter i den gamla organisationen.
Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 01.
Investeringar
Invsteringsbudget
Stadsmiljö

Budget-

Netto-

Budget

just

budget

Prognos

Avvikelse

5,7

3,6

9,3

9,3

0,0

4,5

2,3

6,8

6,8

0,0

10,2

5,9

16,1

16,1

0,0

Maskiner och
inventarier
Totalt

I budget 2012 finns avsatta medel om 10,2 mnkr för investeringar fördelat på
5,7 mnkr för parker och 4,5 mnkr för maskiner och inventarier.
Förvaltningen använder bland annat investeringsramen för maskiner och
inventarier till den nya restaurangen som finns på Fristads sjukhem.
Investeringsramen används även till installation av datafiber på de
förskoleadresser som inte hann färdigställas under 2011. Av de 4,5 mnkr som
finns avsatta för inventarier och maskiner prognostiserar förvaltningen att hela
beloppet kommer att förbrukas under 2012
Förvaltningen begär även budgetjustering om utökad investeringsram för
maskiner och inventarier om 2,3 mnkr för överfallslarm enligt nedan
beskrivning under rubriken - Budgetjusteringar.
Bland förvaltningens stadsmiljöprojekt under året kan nämnas upprustning av
parkområde Tensta och reinvestering av parkytor t ex asfalt, murar och
lekutrustning.
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Förvaltningen bedömer att de medel som har avsatts för investeringar i parker
om 5,7 mnkr kommer att förbrukas i sin helhet under 2012.
Förvaltningen begär även budgetjusteringar för investeringar stadsmiljö om 3,6
mnkr enligt nedan beskrivning.
Tillgänglighetsinvesteringar
I centrala medelsreserven för 2012 är 50 mnkr avsatta för
tillgänglighetsinvesteringar. Medlen är avsedda att användas för att slutföra
tidigare planerade projekt eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan
inrymmas inom nämndens ordinarie budget. Åtgärderna ska vara möjliga att
genomföra under 2012. Förvaltningen begär budgetjustering om totalt 3,6 mnkr
för följande ändamål:






Tillgänglighetshöjande åtgärder vid Tisslingegången för att skapa en
attraktiv central mötesplats/kvarterspark genom att minska bredden på
GC-väg för att försvåra olovlig trafik och samtidigt skapa en
attraktivare och mer tillgänglig miljö för gående. Anlägga ytor med
blommande marktäckare/perenner under träden/buskageytorna. Kostnad
1,8 mnkr.
Tillgänglighetshöjande åtgärder i Erikslundsparken. Restaurering av
murarna intill grillplatsen, upprustning och förnyelse av
lekplatsutrustning, bland annat måste fallunderlaget bytas ut. Öka
tillgängligheten till parkens alla områden genom att göra en
hinderbana/hinderlek i skogspartiets norra delar. Kostnad: 1,5 mnkr
Komplettering av parkbänkar inom stadsdelen med nya skräpkorgar
bredvid, till en kostnad av 0,3 mnkr.

Ovan nämnda investeringar är angelägna. Åtgärderna är möjliga att utföra
under 2012 och kommer att påbörjas så snart ett beslut har fastställts av
kommunfullmäktige. De har inte kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie
budget för stadsmiljöinvesteringar.
Försäljningar av anläggningstillgångar
Inget att rapportera.
Betydande projekt som inte är investeringar
Inget att rapportera.
Omslutningsförändringar
I detta ärende uppgår föreslagna omslutningsförändringar i 28,2 mnkr vilket
framgår av bilaga 04.
Budgetjusteringar
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Nämnden begär totalt budgetjusteringar om 4,9 mnkr vilket även framgår av
bilaga 04.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 att alla kommuninvånare över 65 år
som ansöker om trygghetslarm ska beviljas larm utan att någon utredning
behöver göras. I kommunfullmäktiges förslag till budget för 2012 fick
Äldrenämnden uppdraget att flytta över ansvaret för hanteringen av
ansökningar om trygghetslarm från stadsdelsnämnderna till Stockholms
Trygghetsjour, organiserat under Äldrenämnden.
Överflyttningen av ansvaret innebär en minskad budget om 1,1 mnkr för
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Budgetjusteringen finns medräknad i
förvaltningens budget för 2012.
Förvaltningen ansöker om budgetjustering med 0,7 mnkr för merkostnader i
samband med avvecklingen av Fristad sjukhem i enlighet med beskrivning
under rubriken – Medel för lokaländamål.
Förvaltningen ansöker om budgetjustering med 2,7 mnkr för förlängning och
utökning av hemlöshetsprojektet i Tensta inom ekonomiskt bistånd enligt
bilaga 06.
Förvaltningen ansöker om budgetjustering med 1,3 mnkr för det så kallade
Hundraprojektet som avser hur förvaltningen ska arbeta med de 100 mest
kostsamma hushållen inom ekonomiskt bistånd enligt projektbeskrivningen i
bilaga 07.
Förvaltningen ansöker om budgetjustering med 1,2 mnkr för projektet Planet –
ett profilboende för unga hemlösa med psykisk funktionsnedsättning enligt
projektbeskrivning i bilaga 05.
Förvaltningen prognostiserar att kapitalkostnader för stadsmiljö kommer att bli
större än tilldelad budget. Förvaltningen begär budgetjustering om 0,1 mnkr.
Investeringar - stadsmiljö
Förvaltningen begär budgetjusteringar för tillgänglighetsinvesteringar om totalt
3,6 mnkr enligt ovan beskrivning under rubriken - Investeringar.
Investeringar – maskiner och inventarier
Förvaltningen har ett antal lokaler som helt saknar fungerande överfallslarm i
vilka det bedrivs verksamhet där hot om våld ofta förekommer. Det finns även
ett antal tysta larm installerade i förvaltningshuset. Förvaltningen anser att det i
nuläget tar för lång tid från det att larmet har utlösts tills dess att vakten är på
plats.
Förvaltningen anser att det är nödvändigt att installera ett nytt modernt,
lätthanterligt och effektivt larm både för verksamheter som i dagsläget saknar
larm och för de verksamheter som har ett så kallat tyst larm.
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Förvaltningen bedömer att investeringsutgiften är ca 2,3 mnkr. Investeringen är
att betrakta som extraordinär och förväntas inte att rymmas i den ordinarie
investeringsramen för maskiner och inventarier.
Förvaltningen begär budgetjustering om en utvidgad investeringsram för
maskiner och inventarier med 2,3 mnkr.
Förvaltningens budgetjusteringar finns även uppräknade i bilaga 04.
Medel för lokaländamål
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade i april 2011 att Fristads sjukhem ska
avvecklas och sägas upp den 30 april 2013. Flera tillsynsmyndigheter har vid
ett upprepade tillfällen påpekat brister i boendestandarden på Fristad Sjukhem.
Vid tillsynsbesöken framkom det att förvaltningen löpte risk för
vitesföreläggande om inte myndigheternas krav blev tillgodosedda.
Fastighetsägaren Micasa har gjort en utredning som visar att en ombyggnation
för att anpassa boenderummen till dagens krav och normer skulle bli alltför
kostsam. Att dessutom minska antal platser från 45 till 25 skulle inte heller vara
kostnadseffektivt för varken Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning eller
Stockholms stad som helhet.
Förvaltningen anser att uppsägning av hyresavtalet med Micasa bidrar
nämnden till att minska stadens kostnader.
Avvecklingen av Fristad sjukhem innebär dock merkostnader för förvaltningen.
Från och med den 1 augusti 2012 är det intagningsstopp för sjukhemmet.
Förvaltningen beräknar att ha ökade kostnader för tomgångshyror och
minskade intäkter för nya klienter på grund av att sjukhemmet kommer att
avvecklas.
Förvaltningen ansöker om budgetjustering med 0,7 mnkr för merkostnader i
samband med avvecklingen av Fristad sjukhem.
Uppgifter om budgetjusteringen redovisas även i bilaga 01.
Analys av balansräkning
Inget att rapportera.
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KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva
Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdet "Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva".
Under perioden har förvaltningens verksamheter givits professionellt stöd i
administrativa frågor. För att ytterligare utveckla uppföljningen av
förvaltningens verksamheter har team skapats för varje verksamhetsområde.
Planeringen av det nya medborgarkontoret har också pågått där fokus ligger på
att det ska utgöra förvaltningens kommunikationskanal med boende, besökare
och företagare.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Administrationens
andel av de totala
kostnaderna (alla
nämnder)
Uppfylls helt

3,9 %

Antal tävlande i
kvalitetsutmärkelsen
(alla nämnder)
Uppfylls inte

1 st

minska

Period
2012

tas fram 2012
av
nämnden

NÄMNDMÅL:

De stödjande processerna underlättar för
kärnverksamheterna
Uppfylls helt

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Resultatet bedöms i samband
med verksamhetsberättelsen.
Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå
resultatet: Förvaltningens verksamheter har erbjudits professionellt stöd i
frågor som rör verksamhetslokaler, budget och budgetuppföljning,
verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, HR-frågor,
kommunikation, IT, telefoni, nämndadministration, ärendehantering och
administration av vissa centrala IT-system.
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Planeringen för nya medborgarkontoret har pågått med ett delvis förnyat
uppdrag med fokus att utgöra förvaltningens externa kommunikationskanal.
Planering och metodutveckling har också gjorts inför årets internkontroll
samtidigt som handlingsplaner från föregående år har följts upp.
För att utveckla och effektivisera verksamheterna har team skapats, ett för varje
verksamhetsområde. Teamens uppdrag består av att lösa problem och driva
utvecklingsfrågor inom respektive verksamhetsområde. Varje team består av
medarbetare som belyser frågorna utifrån ekonomi, HR och
verksamhetsutveckling.
Analys och konsekvens: Förvaltningen bedömer att insatserna leder till att
resultatet kommer att uppnås.

Synpunkter och klagomål
Äldre och funktionshinder
Under perioden har 20 klagomål inkommit, fördelade enligt nedan:







Bemötande: 2 st
Insatsernas utförande: 10 st
Insatsernas omfattning: 3 st
Verksamhetsfrågor: 4 st
Tillgänglighet: 1 st
Handläggning: 2 st

De åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålen är samtal med berörd
personal, brukare och närstående samt genomgång och översyn av rutiner och
arbetssätt. En del klagomål innehåller synpunkter på flera olika områden. Arbetet
med klagomålshanteringen har uppmärksammats i verksamheterna och antalet
inkomna klagomål har ökat jämfört med samma period förra året. Förvaltningen
ser mycket positivt på detta, då det leder till en ökad öppenhet och dialog mellan
brukare/närstående och utförare samt är ett led i enheternas förbättringsarbete.
Förskola
Enligt beslut i Spånga-Tensta i stadsdelsnämnd 2008-06-12 ska inkomna
synpunkter och klagomål inom förskolan anmälas halvårsvis vilket innebär att
klagomål för första halvåret 2012 redovisas i tertialrapport 2.
Stadsmiljö och medborgarservice
Under perioden har två klagomål inkommit. Klagomålen har handlat om
trädfällning och beskärning av buskar. Förvaltningen har kommunicerat med de
klagande för att skapa förståelse för behovet av åtgärderna. Arbetena har utförts
yrkesmässigt.
Ekonomiskt bistånd och individ- och familjeomsorg
Verksamheterna har inget systematiskt system för klagomålshantering samtidigt
som de av naturliga skäl har många klagomål på den del av verksamheten som
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utgör myndighetsutövning. Klagomål som framförs inom verksamheten gäller
oftast det materiella innehållet av beslut och dessa behandlas i särskild ordning.
Klagomål och synpunkter på exempelvis handläggnings-/behandlingsprocessen
görs oftast till handläggande socialsekreterare och som en naturlig del av
utrednings- och behandlingsarbetet. Även denna typ av klagomål kan vara föremål
för prövning i särskild ordning. Bemötandefrågor behandlas inom vissa
verksamheter i form av enkäter. Eftersom det är svårt att forma bra system för att
fånga upp klagomål systematiskt inom avdelningarna kommer man att söka goda
exempel på systematisk klagomålshantering inom andra individ- och
familjeomsorgsverksamheter.

Övrigt
Inget att rapportera.

Bilagor








Bilaga 01 - SDF703
Bilaga 02 - ub071
Bilaga 03 - ubx61a
Bilaga 04 - omslutnings och budgetjust
Bilaga 05 - Planet Projektansökan
Bilaga 06 - Projekt Hemlosa T1 sdf703
Bilaga 07 - Projektplan 100 projektet T1 2012
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