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Om Maria – Gamla stan
Befolkningsutveckling

Stadsdelsnämndens uppgifter

Fram till 2006 förväntas befolkningen minska med

Till stadsdelsnämndens ansvarsområde hör kommu-

0,2%. En minskning förväntas ske i åldrarna

nal förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och grund-

7 – 39 år och 80 år och äldre. Jämfört med länet har

skola samt insatser för barn med behov av särskilt

Maria – Gamla stan en mycket lägre andel barn och

stöd. Vidare ingår äldreomsorg, omsorg om funk-

ungdomar än länsgenomsnittet medan andelen 80 år

tionshindrade, individ- och familjeomsorg, fritids-

och äldre och 20 – 64 år är högre.

och kulturverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, Agenda 21, viss tillsynsverksamhet, enklare

Levnadsvanor och hälsa

bygglov och markupplåtelser, konsumentvägledning

Enligt länets folkhälsoenkät är det en högre andel

samt fysisk verksamhet, bland annat skötsel av gator

invånare i stadsdelen Maria – Gamla stan som drick-

och parker.

er mycket alkohol, oftare än genomsnittligt i länet.
Kvinnornas alkoholkonsumtion är näst högst i länet.

Viktiga frågor för stadsdelsnämnden
2005-2007

Männen röker mer än länet i övrigt. Antalet sjukdagar för de boende i Maria – Gamla stan är något

 Stärka den lokala demokratin och delaktigheten.

lägre än länets genomsnittliga sjukdagar. Andelen
kariesfria 3-åringar är bland de högsta i länet.

 Stärka och värna kvaliteten i verksamheterna
och servicen till stockholmarna.

Arbete
Södermalm har cirka 62 000 arbetsplatser, varav

 Utveckla verksamheterna inom ansvarsområdena.

75 % återfinns i stadsdelen Maria – Gamla stan.
Stadsdelen har ett stort inslag av arbetsplatser inom

Organisatoriska förändringar
som påverkar stadsdelsnämndens
verksamhet

vård och omsorg och offentlig förvaltning, medan
antalet arbetsplatser inom tillverkning och byggnadsverksamhet är mera begränsat.

Under år 2005 kommer vissa organisatoriska föränd-

Cirka 77 % av de boende i Maria – Gamla stan

ringar att ske avseende den obligatoriska särskole-

förvärvsarbetar, det vill säga något fler än stadens

verksamheten. Resurser för korttidstillsyn för särsko-

genomsnitt med omkring 75%.

leelever överförs den 1 januari 2005 från utbild-

Drygt 1 400 personer mellan 18 – 64 år är arbets-

ningsnämnden till stadsdelsnämnderna. Motsvarande

lösa (3,3 %). Totalt i staden är 3% arbetslösa

resurser för särskoleverksamheten inklusive skol-

och i innerstaden totalt är 2,9% arbetslösa.

barnsomsorgen överförs den 1 juli 2005 från utbildningsnämnden till stadsdelsnämnderna.

Inkomster
Den genomsnittlige medborgaren i Maria - Gamla

De som bor i Maria - Gamla stan

stan som förvärvsarbetar (20 – 64 år) deklarerar

Idag bor det 64 000 invånare i Maria - Gamla stan.

268 100 kronor i årsinkomst. I innerstaden totalt

Stadsdelen, som är en av två på Södermalm, omfattar

är medelinkomsten totalt cirka 295 300 kronor.

Gamla stan samt området väster om Götgatan som

I staden totalt är medelinkomsten 265 900 kronor.

sträcker sig ned mot Hornstull, Långholmen och
Reimersholme.
I staden bor det i genomsnitt 41 personer på
1 000m2. I Maria – Gamla stan bor det 139 personer
på 1 000 m2.
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Läsanvisning
Enligt reglerna för ekonomisk förvaltning ska stads-

I framtagandet av stadsdelsnämndens verksamhets-

delsnämnden upprätta en egen budget och verksam-

specifika inriktningsmål och generella respektive

hetsplan för det kommande året med utgångspunkt

verksamhetsspecifika åtaganden har hänsyn tagits till

från den budget som kommunfullmäktige fastställt.

stadens viktiga frågor och de ska-krav som ställs på
stadsdelsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar vad stadsdels-

Syftet med stadsdelsnämndens generella åtagan-

nämnden ska göra under budgetåret. Stadsdelsnämnden redovisar i sin verksamhetsplan hur den

den är att prioritera och styra stadsdelsnämndens

avser att utföra kommunfullmäktiges mål med verk-

verksamhet mot likvärdiga åtaganden på enhetsnivå.

samheten inom tilldelad budget.

De åtaganden som är generella och som gäller för
alla enheter är :

Som en hjälp på vägen får stadsdelsförvaltningen
anvisningar från stadsledningskontoret om hur verk-

 Medarbetarna ska vara delaktiga i utvecklingen

samhetsplanen ska disponeras.

av en god arbetsmiljö med ett tydligt ledarskap

 Förvaltningschefen har ordet

som präglar medarbetarnas inflytande över den
egna arbetssituationen

 Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

 Ha rutiner för hantering av farligt avfall

 Bygga bostäder och utveckla Stockholm

 Ha planer för energibesparande åtgärder

 Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

 Integrera nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan i verksamheten

 Bryta segregationen och fördjupa
demokratin

 Stadsdelsnämndens verksamheter ska hålla sig
inom givna ekonomiska ramar

 Ta ansvar för ekonomin

Utöver de generella åtagandena har respektive
verksamhet verksamhetsspecifika åtaganden.

 Övriga redovisningar

Enheternas verksamhetsplaner följer stadsdelsnämndens verksamhetsplan i enlighet med vad som
anges i Strategi för kvalitetsutveckling i Stockholm
stad. Enheternas verksamhetsplaner kommer att
bedömas och godkännas av förvaltningsledningen
i samarbete med ILS-gruppen senast 31 december
2004. Nämnden fattar beslut om enheternas kvalitetsgarantier i början av 2005.
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Förvaltningschefen har ordet
Verksamheten i Maria – Gamla stans stadsdelsför-

i stadsdelen har en hög alkoholkonsumtion och där-

valtning ska präglas av tydlighet, tillgänglighet och

för bedrivs det drogförebyggande arbetet framförallt

yrkeskunnande. Detta ska vara grunden för medarbe-

inom skolorna. Under 2005 återgår ordförandeskapet

tarnas förhållningssätt i det dagliga arbetet.

i det Brottsförebyggande rådet till Maria – Gamla
stans stadsdelsförvaltning. Med stor entusiasm och

Tydlighet

energi deltar och arbetar många frivilliga och

Verksamheten i Maria – Gamla stan ska präglas

professionella för att hitta vägar för ett tryggare

av tydlighet och klargörande av uppdraget gentemot

Södermalm.

stadsdelsnämnd, medborgare och medarbetare.

Barn och ungdomsverksamhet är ett prioriterat

Tillgänglighet

område för majoriteten. Särskilt prioriterade är förskolorna där målet är att minska barngruppernas

Vi vill vara nåbara och bemöta medborgare,
stadsdelsnämnd, medarbetare och media med öppen-

storlek. I stadsdelen kan nya planerade förskolor

het. Vi vill vara öppna för synpunkter, nya idéer och

betyda att barngrupperna minskar. I första hand mås-

förslag hur vi kan förbättra och effektivisera verk-

te barnomsorgsgarantin uppfyllas.

samheten.

Under 2005 omvandlas två servicehus till seniorbostäder med hyresrätter. Det kan finnas ytterligare

Yrkeskunnande

behov av förändringar inom äldreomsorgen då

Arbetssätten ska präglas av utveckling av vårt yr-

befolkningsstrukturen förändras i stadsdelen.

keskunnande utifrån uppdraget med respekt för den

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt med lokal-

politiska demokratin inom fastställd budget.

effektiviseringar och alla möjligheter prövas för att

Strategiska frågor 2005

avveckla, hitta bättre och billigare lokaler. Kan vi

Fokus för stadsdelsförvaltningens arbete år 2005 är

avveckla lokaler som inte utnyttjas finns ekonomiskt

budget i balans, ledarskap, brukarfokus, förebygga

utrymme att behålla medarbetare. Det är otillfreds-

sjukfrånvaro och effektivt lokalutnyttjande.

ställande att stadsdelsnämnden avsätter flera miljoner
kronor till lokaler som står tomma. Ett sådant exem-

Den övergripande strategiska frågan för 2005 är

pel är lokalerna vid Långholmsgatan. Här tecknades

att verksamheten ska bedrivas inom fastställd budget

ett kontrakt på lång tid för administrativa lokaler som

och ha en hög beredskap inför förändringar. Det är

aldrig har använts för stadsdelsförvaltningens behov.

resultatet som räknas och som ska vara i fokus för

Ett förslag är att staden inrättar ett "lokalövertalig-

verksamheten.

hetsprojekt" för att få ett bättre lokalutnyttjande.

Ett gott ledarskap är nyckeln till ett bra resultat.

Under året kommer förvaltningen utreda former

Det innebär att chefen tydliggör för medarbetarna

för ett närmare samarbete avseende IT-drift mellan

uppdraget och klargör vilken budget verksamheten

Maria – Gamla stan och Katarina-Sofia stadsdelsför-

har. Genom att vara tydliga om vad vi kan åta oss

valtning.

ökar brukarnas möjlighet att få en realistisk bild om
vad de kan förvänta sig av verksamheten. Stadsdels-

Trots ökade löner och priser är kostnadsnivån för

förvaltningens kostnader för sjukfrånvaron måste bli

stadsdelsnämnden oförändrad från 2002. Detta inne-

lägre. Med bättre uppföljningar ska det vara möjligt

bär att stadsdelsnämnden har genomfört besparingar

att se om förvaltningens insatser ger förväntad effekt

och effektiviseringar på drygt 100 miljoner kronor.

i form av lägre sjukfrånvaro. Förvaltningens överta-

Tack vare de anpassningar av verksamheten som

lighetsarbet fortsätter även under 2005.

genomförts ser förvaltningen med tillförsikt på de
ekonomiska förutsättningarna som stadsdelsnämnden

Målet med förvaltningens brotts- och drogföre-

har inför 2005.

byggande arbete är att minska brottsligheten och
nedbringa alkoholkonsumtionen. Ungdomar boende
MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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Förbättra välfärden
och de kommunala verksamheterna
Stockholms stads prioriterade inriktningar
 Barns och ungdomars villkor i Stockholm ska förbättras utifrån en helhetssyn på deras vardag och
möjligheten att påverka denna.
 Staden ska ha en bra omsorg, vård och service för äldre, funktionshindrade och de mest utsatta som
bygger på delaktighet, inflytande och respekt för den enskilde individen oavsett var i staden man bor.
 Kompetensförsörjningen ska säkras och goda möjligheter till kompetensutveckling erbjudas medarbetarna.

FÖRSKOLEVERKSAMHET

gogiska verksamheterna och samarbeta med
utbildningsnämnden där så är möjligt

Viktiga frågor för staden 2005 - 2007

 Svara för att det i alla delar av staden

 Minska barngrupperna med i genomsnitt två
barn per grupp under mandatperioden.

finns minst en kommunalt driven förskola
i närområdet

Det innebär att 1-3 åringar ska vara max 14 barn per

 Ansvara för att uppfylla barnomsorgsgarantin

grupp med sikte på 12 barn, och 4 -5 åringar max 18

 Jämställdhetsarbetet inom förskola, grundskola,
gymnasieskola samt i fritidsverksamheter ska
stärkas

barn per grupp med sikte på 16 barn.

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika inriktningsmål

Stadsdelsnämnden ska

 Förskolan ska erbjuda barnen en pedagogisk,
utvecklande och trygg miljö.

 Minska barngruppernas storlek med oförändrad
personalstyrka

 Alla barn och unga i behov av särskilt stöd ska

 Följa, utveckla och sprida erfarenheter kring
språkutveckling i förskolan

ges stöd som utgår från den enskildes individuella behov och förutsättningar.

 Erbjuda barn med behov av särskilt stöd de in-

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika åtaganden

satser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i verksamheten

 Varje barn ska erbjudas stöd i sin språkliga och

 Utveckla formerna för utvecklingssamtal, för-

matematiska utveckling

äldramöten och olika former av föräldrasamråd
för enheterna och för hela stadsdelsnämnden

 Barnen ska vara trygga i förskolan

 Utveckla och förbättra formerna för övergång-

 Förskolan ska aktivt arbeta för jämställdhet

en från förskola till grundskola och skolbarnsomsorg

 Maria - Gamla stan ska ha en helhetssyn på



barn i behov av särskilt stöd genom ett nära

Utveckla och formalisera dialogen mellan

samarbete mellan förskola, skolbarnsomsorg,

nämnd och förskola för att få en gemensam bild
av verksamheten och dess behov

grundskola och socialtjänst samt externa samarbetspartners

 Maria - Gamla stan ska ha en helhetssyn på

 Fortsätta ansträngningarna att tillskapa nya förskolelokaler

barns och ungas vardag genom ett nära samarbete mellan förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, fritidsverksamhet och socialtjänst

 Skapa förutsättningar för ett över tiden flexibelt
och kreativt nyttjande av lokaler för de pedaMARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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Uppföljning

Stadsdelsnämndens arbete med
viktiga frågor och uppdrag inom
förskolan

Åtagandet om den språkliga och matematiska utvecklingen ska följas upp genom:

Stadens förskoleplan

 antal upprättade utvecklingsplaner, personalens

I juni 2003 antog Stockholms kommunfullmäktige

utbildningsnivå, inkomna synpunkter och klagomål.

stadens första förskoleplan, som med utgångspunkt

Åtagandet om barnens trygghet i förskolan ska följas

i läroplanen visar på de viktigaste frågorna för för-

upp genom:

skolan i Stockholm. De områden som särskilt lyfts
fram i förskoleplanen är dels kommunikation,

 antal genomförda barnskyddsronder, antal re-

språk och kultur, dels olikhet som tillgång.

dovisade olycksfall och tillbud, synpunkter och
klagomål.

Förskoleplanen ska garantera föräldrars inflytande
över sina barns förskolevistelse.

Åtagandet om jämställdhetsarbetet ska följas upp

Kommunikation, språk och kultur

genom:

Barnens språkutveckling har stått i fokus inom för-

 antal personal som deltagit i kurser/

skolan under lång tid. Barns lust till lärande, språkut-

föreläsningar i ämnet, pågående projekt,
synpunkter och klagomål.

veckling, kommunikation och matematiskt tänkande
uppmuntras både i vardagssituationer och

Åtagandet om helhetssyn och samarbete kring barn

i riktade insatser. I det dagliga arbetet i förskolan

med särskilda behov ska följas upp genom:

ingår övningar som stimulerar och utvecklar barnens
språkliga och matematiska begrepp, ordförråd och

 antal mötesformer och frekvens för möten,
synpunkter och klagomål.

deras förmåga att kommunicera och uttrycka tankar

Åtagandet om helhetssyn på barns och ungas vardag

och idéer. Det sker bland annat genom sagoläsning,

ska följas upp genom:

rollek, sång, rim och ramsor.

Pågående

 arbetet med handlingsplan för övergång från
förskola till skola/barnomsorg, antal Komet -

Personal inom förskolan tar del av kompetensfon-

cirklar och antal deltagande föräldrar, antal mötesformer och frekvens för möten.

dens utbud av kurser och föreläsningar om barns
språk och språkutveckling. Några pedagoger deltar

Åtagandena följs även upp genom att enheterna be-

i kompetensfondens utbildningar om dokumentation

dömer sin uppfyllelse av åtagandena, eventuella

och barns språk och språkutveckling. Flertalet för-

inspektionsrapporter och verksamhetsbesök. De

skolor har tagit fram kompetensutvecklingsplaner

flesta förskolor gör brukarundersökningar och några

genom EU:s Växtkraft mål 3. Barns språkutveckling

förskolor gör även barnundersökningar eller barnin-

och pedagogiska dokumentation är några av de

tervjuer.

prioriterade områdena. Genom pedagogernas ökade
kunskap om barns språkutveckling skapas

Utvecklingen av barngrupperna storlek görs ge-

förutsättningar att stimulera barnens språkutveckling

nom mätning i mars och september 2005.

och att upptäcka brister.

Se vidare i bilaga "Uppföljning av stadsdelsnämndens generella och verksamhetsspecifika åta-

Satsningar 2005

ganden".

Barns språkutveckling är ett av de prioriterade områdena i förskolan och en av förskolechefernas gemen-

Satsningar 2005

samma planeringsdagar kommer att ha fokus på detta

Förvaltningen planerar att under 2005 ta fram ett

område.

kvalitativt uppföljningssystem.

För att ge stöd till barn med annat modersmål än
svenska ämnar förskolan kartlägga behovet av stöd
och utveckla metoder.

MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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En särskild satsning på IT som ett pedagogiskt

ansvara för att förvaltningen arbetar utifrån BUS policyn2.

verktyg i förskolan kommer att göras 2005 med stöd
av medel från kompetensfonden till IT-satsningar

Satsningar 2005

i de pedagogiska verksamheterna.

2005 kommer personalen vid några förskolor att

Olikhet som tillgång

arbeta för att öka sin medvetenhet om genus-

Förskolan ska stärka barns självförtroende och an-

perspektivet för att öka förutsättningarna att arbeta

svarskänsla, uppmuntra och utveckla barns medkäns-

för jämställdhet mellan flickor och pojkar.

la och inlevelseförmåga. Förskolan ska aktivt arbeta

Förvaltningen ska i samarbete med skolledare

för jämställdhet. Barn som behöver mer hjälp och

och förskolechefer ta fram rutiner för barns övergång

stöd i sin utveckling ska få det.

från förskola till skola och skolbarnsomsorg.

I förskolan får barnen lära sig att respektera

Stadsdelsförvaltningens förskolor, skolor, indi-

andra, våga uttrycka tankar och ta ansvar. Exempel

vid- och familjeomsorg, parklekar och kvällsverk-

på metoder är att vuxna är goda förebilder, att vuxna

samheter samarbetar både internt med externa sam-

i vardagen talar med barnen om olikheter, situationer

arbetspartners som landstinget, närpolisen och för-

och känslor som uppstår och visar på olika metoder

samlingarna för att få en helhetssyn på barn och

för lösningar. I alla situationer får barnen lära sig att

unga. 2005 ska förvaltningen tillsammans med verk-

lyssna på varandra och att vänta på sin tur.

samhetsansvariga utveckla metoder för ett förbättrat
internt och externt samarbete.

Pågående arbete
Förskolorna arbetar med att bryta det traditionella

Föräldrars inflytande
över sina barns förskolevistelse

könsmönstret bland annat genom att uppmuntra
barnen att pröva och utveckla sina individuella för-

Föräldrarnas inflytande på det egna barnets utveck-

mågor och intressen utan hänsyn till könsrollerna.

ling och vistelse på förskolan sker främst genom
utvecklingssamtalen, som erbjuds föräldrarna minst

Barn som är i behov av mer stöd och hjälp i sin

en gång per termin.

utveckling ska erbjudas det. Insatserna utformas
i dialog med föräldrarna. Inom förvaltningen finns en

En annan viktig del av inflytandet sker då föräld-

stödenhet för förskolans behov. I stödenheten arbetar

rar lämnar och hämtar sina barn. De har då möjlighet

förskolepsykologer, talpedagog, resurspedagog och

att föra en dialog med förskolepersonalen och att

specialpedagog. Exempel på stöd som ges är perso-

framföra synpunkter och ta del av information. För-

nalförstärkning kring ett barn eller barngrupp,

äldrar kan även framföra sina synpunkter skriftligen.

konsultation och handledning till personalen och

Andra former av brukarinflytande är föräldraun-

lokal- och materialanpassning. Samverkan sker med

dersökningar som görs vid flertalet förskolor. Bar-

verksamheter som kan vara aktuella, som exempel

nens synpunkter tas tillvara av personalen vid sam-

1

barnhälsovård, BAS-team Södermalm , barnrehabili-

lingarna men även under övrig tid på dagen. Några

tering och socialsekreterare. Barn

förskolor genomför också brukarundersökningar

i behov av särskilt stöd inom förskola erbjuds möj-

riktade till barnen.

lighet till plats vid Carl Albert, en integrerad specialförskola.

Varje förskola har föräldramöten i olika former
och förskoleråd.

Förvaltningen har en ansvarig person med uppdraget att samordna, följa upp och utveckla arbetet

Formerna för utvecklingssamtalen, föräldramöte-

för barn i behov av särskilt stöd. I uppdraget ingår att

na och förskoleråden utvecklas kontinuerligt på varje
förskola i samråd med föräldrarna.

2

Gemensam policy med riktlinjer i Stockholms län för
barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl
kommun som landsting.

1

Utredningsteam i samverkan mellan landstinget och stadsdelen
för barn med omfattande koncentrationssvårigheter.

MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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Barngruppernas storlek
Ålder

KF mål

1-3 år
4-5 år
1-5 år

14
18

Planerad nivå
hösten 2005
14
18
18

planeringen att minska barngruppernas storlek täcks
av vidtagna åtgärder.

Planerad nivå
hösten 2006
12
16
16

Stärka
brukarinflytandet inom förskolan
Redovisas ovan under rubrik Stadens förskoleplan.

Arbetet med att minska barngruppernas storlek sker

GRUNDSKOLA

dels genom ändrade gruppindelningar i befintliga

OCH SKOLBARNSOMSORG

lokaler, dels genom att öppna nya förskoleavdelningar. 2003 öppnade en ny förskola, 2004
öppnades ytterligare en förskola och i början av 2005

Viktiga frågor 2005 2007

planerar förvaltningen att utöka en förskola med tre
avdelningar. För att nå 2005 års planeringsnivå avser

 Andelen elever som lämnar grundskolan och

förvaltningen att i samband med intagning av nya

har uppnått kunskapsmålen ska öka under
mandatperioden

barn inför hösten försöka reglera barngruppernas
storlek.

 Alla elever i skolår F-6 ska erbjudas en
stimulerande och trygg skolbarnsomsorg

Barnomsorgsgarantin
Stadsdelsnämnderna har ansvar för att alla barn, vars

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

föräldrar önskar plats i förskolan, erbjuds detta inom
tre månader.

Stadsdelsnämnden ska

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin

 Erbjuda elever med behov av särskilt stöd de

kommer att uppfyllas under 2005.

insatser som krävs för att var och en på ett full-

Intagning till förskolorna sker samordnat genom

gott sätt ska kunna delta i skolverksamheten
och uppnå målen

att arbetsuppgifterna handläggs centralt på förvaltningen, vilket möjliggör en samordning av tillgång

 Utveckla former för samarbete mellan hemmet,

och utbud av platser. Ett nära samarbete sker med

individ- och familjeomsorgen och landstinget

förskolecheferna i denna fråga.

kring den enskilde eleven för att ingripa vid
behov

För 2005 beräknas enligt Utrednings- och
statistikkontorets befolkningsprognos antalet barn

 I samverkan med utbildningsnämnden utveckla

i förskoleåldern öka med knappt 140. Det ökade

metoder och sprida erfarenheter kring elev- och
föräldrainflytande

behovet av förskoleplatser beräknas kunna tillgodoses genom att barn slutar och börjar i förskoleklass

 I samarbete med utbildningsnämnden kompe-

och genom att förskolan Samariten utökas med

tensutveckla, genomföra samverkansinsatser

ytterligare avdelningar under våren 2005. I denna

och utveckla metoder för bedömaröverensstämmelse

planering har förvaltningen beaktat möjligheten, för
ett över tiden, flexibelt och kreativt nyttjande av

 Samverka med Kulturskolan, bland annat kring

lokaler för de pedagogiska verksamheterna. Försko-

basverksamheterna i Kulturskolan och kring
schemaläggning

lan Samariten ligger nära Mariaskolan och om behovet av förskoleplatser minskar framöver och behovet

 Utveckla och förbättra former för övergång
mellan förskola, skola och skolbarnsomsorg

av skollokaler ökar finns möjlighet för skolan att
utnyttja Samaritens lokaler.

 Utveckla och formalisera dialogen mellan

Under 2005 bedömer förvaltningen att det behov

nämnd och skola för att få en gemensam bild
av verksamheten och dess behov

av lokaler som uppstår genom ökat barnantal och

MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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 antal ärenden som aktualiserats till skolornas

 Fortsätta med den lokalmässiga integrationen
av skolbarnsomsorgen och skolan

antimobbningsråd eller dylikt, orsak till aktualisering, antal redovisade olycksfall- och tillbud, synpunkter och klagomål.

 Samverka med Kulturskolan för att tillgodose
Kulturskolans behov av ändamålsenliga lokaler

Åtagandet om att inte använda droger kommer att

 Minska lokalkostnadernas andel av grundskolans budget

följas upp genom:

 Jämställdhetsarbetet inom förskola, grundskola,

 hur skolorna gör för att motverka elevers an-

gymnasieskola samt i fritidsverksamheter ska
stärkas

vändning av droger, antal elever som undertecknat hälsokontrakt eller liknande.
Åtagandet om fysisk aktivitet kommer att följas upp

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika inriktningsmål

genom:
 hur skolorna gör för att aktivera dels de yngre

 Skolan ska erbjuda eleverna en pedagogisk,
utvecklande, hälsofrämjande och trygg miljö.

barnen och dels de äldre barnen, hur skolorna
gör för att nå de elever som inte aktivt deltar,
synpunkter och klagomål.

 Alla barn och unga i behov av särskilt stöd ska
ges stöd som utgår från den enskildes individuella behov och förutsättningar.

Åtagandet om helhetssyn och samarbete kring barn
med särskilda behov ska följas upp genom:

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika åtaganden

 antal mötesformer och frekvens för möten,
synpunkter och klagomål.

 Varje elev ska ges förutsättningar att nå
kunskapsmålen i läroplanen

Åtagandet om helhetssyn på barns och ungas vardag
ska följas upp genom:

 Skolan ska vidta åtgärder för att förhindra
diskriminering, mobbning och kränkning

 arbetet med handlingsplan för övergång från
förskola till skola/barnomsorg, antal Komet -

 Skolan ska bedriva ett arbete som syftar till att
elever inte ska använda droger

cirklar och antal deltagande föräldrar, antal mötesformer och frekvens för möten.

 Eleverna ska stimuleras till fysisk aktivitet
under skol- och omsorgstid

Åtagandena följs även upp genom att enheterna be-

 Maria - Gamla stan ska ha en helhetssyn på

inspektionsrapporter och inkomna anmälningar till

dömer sin uppfyllelse av åtagandena, eventuella

barn i behov av särskilt stöd genom ett nära

Skolverket. Skolorna gör egna brukar-

samarbete mellan förskola, skolbarnsomsorg,

undersökningar.

grundskola och socialtjänst samt externa samarbetspartners

Se vidare i bilaga "Uppföljning av stadsdelsnämndens generella och verksamhetsspecifika åta-

 Maria - Gamla stan ska ha en helhetssyn på

ganden".

barns och ungas vardag genom ett nära samar-

Satsningar 2005

bete mellan förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, fritidsverksamhet och socialtjänst.

Förvaltningen planerar att under 2005 ta fram
ett kvalitativt uppföljningssystem.

Uppföljning

Stadsdelsnämndens arbete med viktiga frågor och uppdrag inom grundskola och skolbarnsomsorg

Åtagandet om kunskapsmålen kommer att följas upp
genom:
 elevresultat (betyg, prov, LUS-scheman), antal
upprättade åtgärdsplaner, personalens utbildningsnivå, synpunkter och klagomål.

Stadens skolplan
Skolplanen utgår från de nationella styrdokumenten

Åtagandet om att förhindra diskriminering kommer

i form av skollag, förordningar och läroplaner och

att följas upp genom:

lyfter fram det som är centralt för Stockholms skolor

MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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Södermalmsskolan deltar i Kompetensfondens

att utveckla för att nå målen i de nationella styrdokumenten. Planen är tillsammans med de nationella

projekt Matematikverkstad. Lärarna går på fortbild-

målen styrande och vägledande för utvecklingen av

ning i matematiskt tänkande, laborativ och konkret

skolverksamheten. Skolplanen fokuserar på tre ut-

matematik. Skolan integrerar matematiken med

vecklingsområden – lärande och kunskap med fokus

andra ämnen som hemkunskap, NO med mera. Flera

på språkutveckling och matematik, elevhälsa samt

skolor erbjuder matematik inom ramen för kommu-

elev- och föräldrainflytande.

nikationsämnet som ett led i att stärka elevernas
matematikkunskaper. Det är ofta ett större problem

Stöd och stimulans för
elevers språk- och matematikutveckling

att få eleverna godkända i matematik än i svenska
och engelska. Eriksdalsskolan arbetar med flexibel

Alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen.

nivågruppering av eleverna i matematik skolår 7 – 9.

Detta kräver bland annat en kontinuerlig uppföljning

Olika former av extrastöd erbjuds eleverna på de

av elevens resultat samt utvecklingssamtal mellan

olika skolorna.

lärare, elev och föräldrar. Kända, tydliga och mätbara

November 2004 anordnade stadsdels-

kravnivåer ska finnas. Alla elever som riskerar att
inte nå målen ska ha ett åtgärdsprogram, som utarbe-

förvaltningen en konferens för skolans personal då

tas tillsammans med föräldrar och elev och som

verktyg för bedömning togs upp. Syftet var att uppnå

kontinuerligt följs upp.

likvärdighet i bedömningen.

Pågående arbete

Satsningar 2005

Språkutveckling är ett av skolans viktigaste uppdrag.

Åsö grundskola planerar att från läsåret 2005/2006

Genom att skapa många lästillfällen och uppmuntra

inrätta profilklasser i matematik skolår 7. Mariasko-

eleverna att läsa väcks lusten att läsa och en god

lan gör en särskild satsning på elevernas läsutveck-

läsförmåga utvecklas. Alla grundskolor använder

ling. Innevarande läsår satsar Björngårdssko-

läsutvecklingsschemat (LUS) för att följa elevens

lan/Storkyrkoskolan på matematik. Det innebär att

språkutveckling.

eleverna får sätta ord på sina lösningar och finna nya
tankebanor, så kallad pratmatte. All pedagogisk

Individuell och ämnesövergripande undervisning

personal på Björngårdsskolan/Storkyrkoskolan

är några metoder som används för att stimulera ele-

kommer att få en gemensam kompetensutveckling

verna.

inom områdena pratmatte, målstyrning och värde-

Alla skolor erbjuder svenska och engelska i

grundsfrågor.

stället för ett nytt modernt språk (B-språk) till elever

Utvecklingsmöjligheterna inom den verksamhets-

som behöver det, för att eleverna ska få mer tid att

förlagda utbildningen (VFU), som är en del av den

utveckla grundläggande språkfärdigheter. Andra

nya lärarutbildningen, ska tas tillvara bättre, bland

exempel på metoder som skolorna använder är

annat genom att nya forskningsrön inom det pedago-

Högalidsskolans ”Hela skolan läser”. En vecka under

giska området enklare kommer verksamheterna till-

terminen avsätts en lektion varje dag för läsning i

godo. Genom VFU finns en möjlighet att knyta för-

alla klasser. Åsö Grundskola har schemalagd lästid

skola, grundskola och gymnasium samt högskola

en halv timme per vecka. Även Södermalmsskolan

närmare varandra.

har "hela skolan läser" en gång i veckan. Andra metoder Södermalmsskolan använder sig av är språk-

Elevhälsa

stimulerande lekar, författarteman, eget skrivande

Elevhälsa är ett nytt begrepp som handlar om att

med mera. Södermalmsskolan erbjuder också littera-

främja hälsa hos alla elever med speciellt fokus

tur och dramaprofil skolår 7–9. Eriksdalsskolan er-

på elever i behov av särskilt stöd. Utgångspunkten

bjuder extra resurs i form av lärarstöd skolår 4 – 6

i elevhälsoarbetet är normer och värden, god arbets-

och uppmuntrar och stödjer eleverna i deras förmåga

miljö, psykiskt och fysiskt välmående och utveckling

att uttrycka sig i tal och skrift.

av arbetsorganisationen för att främja en god hälsa
i skolan.

MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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Pågående arbete

Några skolor deltar i projektet Handslaget

Samtliga skolor har en handlingsplan mot mobbning

Södermalm, som är ett samarbete med idrottsrörel-

och kränkande behandling. Antimobbningsteam eller

sen. Ett syfte med projektet är att stimulera unga till

liknande finns på alla skolor. All personal ska delta

ökad fysisk aktivitet på fritiden.

i arbetet att förebygga och motverka mobbning,

Se även avsnitt ”Bryta segregation och fördjupa

kränkande behandling och diskriminering.

demokratin” under rubrik ”Stadsdelsnämndens arbete
med viktiga frågor och uppdrag för att öka integra-

Skolorna arbetar med värdegrundsfrågor och

tionen”.

livskunskap i sin undervisning med inriktning på
elevernas sociala utveckling. Exempel är teman och

Satsningar 2005

ämnesövergripande projekt som fokuserar på värde-

En strategi för elevhälsa i Stockholms stad antogs av

grundsfrågor, etiska samtal, samspelsträning och

kommunfullmäktige i september 2004. Strategin

konfliktlösningsträning. På några skolor kan eleverna

kommer att implementeras i grundskolorna under

skriva under ett hälsokontrakt/elevkontrakt om att

2005.

de till exempel inte ska röka, att de ska äta
i skolmatsalen, att de ska ägna sig åt fysisk aktivitet.

På skolorna pågår olika satsningar för att öka det

På Mariaskolan pågår projektet "Genus, jämställdhet

hälsofrämjande arbetet. Björngårdsskolan/Stor-

och mänskliga rättigheter" vars syfte är att göra per-

kyrkoskolan riktar resurser till verksamheternas

sonal och elever uppmärksamma på och motverka

arbete med rörelse, natur- och friluftsliv samt medve-

traditionella könsmönster och att göra skolan till en

ten kosthållning.

skola där jämställdhet råder.

Södermalmsskolan har mätt upp en 1,3 km lång

Rektor har i läroplanen ett särskilt ansvar för att

slinga på Södermalm som elever går så ofta som

undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas

möjligt. Målet är att skolan ska gå jorden runt. Eriks-

så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de

dalsskolan avser att inleda ett projekt inriktat på

behöver. Till sin hjälp har rektor elevvårdspersonal

kosthållning. Skolan kommer bland annat att göra en

med specifika uppgifter inom detta område. Merpar-

översyn av den mat som serveras under skol- och

ten av stödet ges inom den skola eleven är inskriven

omsorgstid.

i. Stadsdelsförvaltningen har särskilda undervis-

Hur elevernas inflytande över arbetsmiljön funge-

ningsgrupper för de elever som behöver mest stöd för

rar kommer att ses över under 2005 och därefter

att nå målen.

planerar förvaltningen att upprätta rutiner för elever-

Förvaltningen har en ansvarig person med upp-

nas medverkan i skolans arbetsmiljöarbete.

draget att samordna, följa upp och utveckla arbetet

Förvaltningen ska i samarbete med skolledare

för barn i behov av särskilt stöd. I uppdraget ingår

och förskolechefer ta fram rutiner för barnens över-

att ansvara för att förvaltningen arbetar utifrån BUS-

gång från förskola till skola och skolbarnsomsorg.

policyn3.

Stadsdelsförvaltningens förskolor, skolor,

Eleverna ska stimuleras till fysiska aktiviteter un-

individ- och familjeomsorg, parklekar och kvälls-

der skol- och omsorgstid. Alla skolor ska arbeta med

verksamheter samarbetar både internt och med exter-

att erbjuda eleverna dagliga fysiska aktiviteter.

na samarbetspartners som landstinget, närpolisen och

Exempel på aktiviteter är organiserade uteaktiviteter

församlingarna för att få en helhetssyn på barn och

på rasterna, promenader, besök i stadens parker och

unga. 2005 ska förvaltningen tillsammans med verk-

grönområden och användandet av skolans idrottssa-

samhetsansvariga utveckla metoder för ett förbättrat

lar på eftermiddagstid. Eriksdalsskolan har profil-

internt och externt samarbete.

klasser i idrott skolår 7-9.

Elev- och föräldrainflytande

Pågående arbete
Ett viktigt område för elevdelaktighet är inflytandet

3

Gemensam policy med riktlinjer i Stockholms län för barn och
ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommun som
landsting.
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2003 gjorde utrednings- och statisktkontoret på

ansvar och inflytande över sin utveckling genom till
exempel egen planering, klassens planering, utveck-

uppdrag av revisionskontoret en personal- och för-

lingssamtal, pedagogsamtal och eventuellt åtgärds-

äldraundersökning inom skolbarnsomsorgen

program. Elevernas formella inflytande sker genom

i Stockholm. På uppdrag av stadsdelsnämnden kom-

klassråd, elevråd, elevskyddsombud och elevansvars-

mer förvaltningen under 2005 ta reda på vad personal

grupper/intresseråd.

och föräldrar tycker om skolbarnsomsorgen i stadsdelsförvaltningens skolor. Utifrån denna undersök-

Alla elever erbjuds utvecklingssamtal

ning avser förvaltningen att ta fram en åtgärdsplan.

tillsammans med föräldrarna.

och förvaltningsråden/föräldraråden där det finns

Integrera skolbarnsomsorg
och skolverksamhet

föräldrarepresentanter. Råden ska genom samråd

Integreringen av fritidshem och skolverksamhet har

ge underlag för rektorns beslut.

kommit olika långt i stadsdelsförvaltningens grund-

Dialogen med föräldrar sker på föräldramöten

skolor utifrån olika lokala förutsättningar, som till

Satsningar 2005

exempel skollokalernas fysiska utformning.

För att få fler elever och föräldrar delaktiga behöver

I stadsdelsförvaltningens grundskolor finns fri-

formerna för inflytande utvecklas. Skolpersonal
upplever att det finns ett behov av att utveckla sam-

tidshem som är integrerade och där lärare, förskollä-

arbetsformerna för både elever och föräldrar och

rare och fritidspedagoger utgör en arbetsenhet och

kommer att arbeta med dessa frågor 2005. Eriks-

lokalerna används gemensamt under hela skoldagen.

dalsskolan avser att satsa mer resurser så att fler

Det finns också fristående fritidshem som ligger

intresseråd kan bildas och fler elever aktiveras.

i externa lokaler.

Stärka brukarinflytandet inom
grundskolan och skolbarnsomsorgen

Förvaltningen avser att se över möjligheten att
bilda ett elevforum.

Redovisas ovan under rubrik Stadens skolplan.

Integrera särskola
och övrig skolverksamhet

Lokalöversyn

Det totala ansvaret för särskolan förs över till stads-

Förvaltningen ska göra en översyn av lokalbehovet

delsnämnden 2005. Särskola erbjuds elever på

i stadsdelsförvaltningens skolor och fritidshemsloka-

Södermalmsskolan, Eriksdalsskolan och Mariasko-

ler och i detta arbete samarbeta med närliggande

lan. Södermalmsskolans och Eriksdalsskolans särs-

stadsdelsförvaltningar.

koleklasser är lokalintegrerade i skolorna.

VERKSAMHET

På Pedagogiskt Autism – Centrum Södermalm,
på Mariaskolan, går elever som är inskrivna både

FÖR BARN OCH UNGDOM

i särskolan och i grundskolan i samma klass.

Viktiga frågor 2005 - 2007

Utveckla skolbarnsomsorgens
pedagogisk och metodik

 Varje stadsdel ska erbjuda en icke-kommersiell
träffpunkt och alla barn ska erbjudas någon
form av verksamhet i närområdet

Stadsdelsförvaltningens skolor erbjuder både fritidshem för elever i förskoleklass till skolår 3 och

 Unga människors inflytande över den egna

fritidsklubb för elever i skolår 4-6.

vardagen ska också förbättras genom konkreta
insatser i stadsdelarna

Resurserna till skolbarnsomsorgen och mellanstadieverksamheten, så kallade fritidsklubbar, ska

 Minska totalkonsumtionen av alkohol och nar-

öka för att höja kvaliteten inom dessa verksamheter.

kotika med 20% fram till 2006 för elever
i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet

Ambitionen är att fler barn ska utnyttja fritidsklubbarnas verksamhet.
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 Jämställdhetsarbetet inom förskola, grundskola,
gymnasieskola samt i fritidsverksamheter ska
stärkas
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Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

 Barn och unga vars föräldrar har psykiska
funktionshinder och/eller missbruksproblem
ska särskilt uppmärksammas och ges stöd

Stadsdelsnämnden ska

 Föräldrar och andra intressenter ska göras delaktiga i det drogförebyggande arbetet

 I samverkan med kulturnämnden utforma ett
nätverk för stadens träffpunkter för unga

 Maria - Gamla stan ska ha en helhetssyn på

 Verka för att finna former för inflytande för
unga i den egna närmiljön

barns och ungas vardag genom ett nära samarbete mellan förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, fritidsverksamhet och socialtjänst

 Stadsdelsnämnden ska erbjuda alla stockholmsbarn 9-16 år, som vill åka, en plats på
kollo

Uppföljning

 Arbeta förebyggande för barn och unga och

Åtagandet om att stimulera till aktiviteter kommer att

finna fungerande samarbets- och samverkans-

följas upp genom:

former mellan socialtjänst, skola, föräldrar,
landsting, frivilligorganisationer och andra

 Hur parklekar och fritidsgårdar gör för att stimulera och aktivera barn och unga, antal tim-

 Uppmärksamma barn till föräldrar med miss-

mar som verksamheterna håller öppet, antal be-

bruksproblem, barn till psykiskt funktionshind-

sökare, synpunkter och klagomål, verksamhetsbesök.

rade och andra barn som far illa på grund av
föräldrarnas problem eller på grund av egna
problem, t.ex. Stor bortavaro från hemmet

Åtagandet om inflytande och personlig utformad
plan ska följas upp genom:

 Utveckla det uppsökande arbetet

 alla utredningar och vårdplaner som upprättas

 Utveckla det drog- och brottsförebyggande ar-

under maj månad ska granskas, synpunkter och

betet och inom ramen för detta samverka med
närpolisen

klagomål, genomgång av eventuellt inkomna
anmälningar.

 Utveckla insatser för unga i riskzon

Åtagandet om att uppmärksamma barn och unga vars

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika inriktningsmål

föräldrar har psykiska funktionshinder och/eller
missbruksproblem ska följas upp genom:

 Maria – Gamla stan ska skapa förutsättningar

 antal barn och unga som fått stöd, hur enheten

för en utvecklande och meningsfull fritid för
barn och unga

arbetar för att tidigt kunna nå dessa barn, vilka
former av stöd ges.

 Det drogförebyggande arbetet för unga ska utvecklas

Åtagandet om att göra föräldrar och andra intressen-

 Individ- och familjeomsorgens arbete ska grun-

upp genom:

ter delaktiga i det drogförebyggande arbete ska följas

das på respekt för den enskilde individen, som
ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet

 hur föräldrar och andra intresserade görs delaktiga, antal föräldravandringar, antal deltagande
föräldrar.

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika åtaganden

Åtagandet om helhetssyn på barns och ungas vardag
ska följas upp genom:

 Barn och unga ska ges möjlighet till stimulerande aktiviteter, lek och rörelse på sin fritid

 antal Komet-cirklar och antal deltagande för-

 Individ- och familjeomsorgens utredningar ska

äldrar, antal mötesformer och frekvens för möten.

utföras med respekt och möjlighet till inflytande för den enskilde. Den enskilde ska erhålla en
personligt utformat plan

Åtagandena följs även upp genom att enheterna
bedömer sin uppfyllelse av åtagandena och eventuella inspektionsrapporter.

MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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Ungas inflytande

Se vidare i bilaga "Uppföljning av stadsdelsnämndens generella och verksamhetsspecifika åta-

De unga har möjlighet att påverka verksamheterna

ganden".

vid parklekar och fritidsgårdar genom att framföra
sina synpunkter till personalen och att lämna förslag

Satsningar 2005

i exempelvis förslagslådor. Elevernas inflytande

Förvaltningen planerar att under 2005 ta fram ett

i skolan redovisas under avsnitt grundskola

kvalitativt uppföljningssystem.

och skolbarnsomsorg.

Stadsdelsnämndens arbete med viktiga frågor och uppdrag inom verksamhet för barn och unga

Satsningar 2005

Träffpunkter

deras närmiljö kan förbättras

Mötesplatser för ungdomar

Sommarkoloniverksamhet

Ungdomarna erbjuds tre parklekar, som även har

Alla barn som vill och som bor i stadsdelen Maria –

verksamhet på kvällstid och fyra fritidsgårdar.

Gamla stan och som är 9-16 år ska erbjudas en plats

Södermalmsskolans mellanstadieverksamhet har

på kollo.

2005 planerar förvaltningen att ta fram en handlingsplan över hur ungdomars inflytande i frågor som rör

kvällsöppet för elever skolår 6-9. Verksamheterna är
erbjuder en trygg och drogfri miljö.

Förebyggande
arbete för barn och ungdomar

Satsningar 2005

Minska elever i skolår 9 totalkonsumtion av
alkohol och narkotika med 20%

geografiskt spritt över hela stadsdelsområdet och

För skolbarnen i skolår F-3 finns skolbarnsomsorg

2002 och 2004 gjordes i staden en drogvaneunder-

som utnyttjas av nästan 90 % av eleverna i stadsdels-

sökning bland elever i skolår 9. Resultatet tyder på

förvaltningens grundskolor. För skolbarn skolår 4-6

en minskad konsumtion i Maria – Gamla stan.

finns mellanstadieverksamhet i så kallade fritids-

Andel elever skolår 9 som:
minst en gång per månad
dricker sprit
dricker folköl
dricker starköl
någon gång har använt narkotika

klubbar, som utnyttjas av drygt 50 % av eleverna
i stadsdelsförvaltningens grundskolor.
2005 kommer förvaltningen att undersöka möjligheterna att tillsammans med fritidsklubbarna utöka
utbudet av fritidsaktiviteter för ungdomar speciellt

2002
%

2004
%

27
37
26
19

21
29
20
12

under kvällstid.
Den inventering av den öppna fritids-

Nämnden antog 2002 en handlingsplan för det

verksamheten som gjorts i staden kommer att ligga

drogförebyggande arbetet för unga. En ny plan

till grund för en översyn och verksamhetsutveckling

planeras att tas fram och förankras i verksamheterna

av de fritidsverksamheter som stadsdelsnämnden

under 2005 i enlighet med det kommande

ansvarar för och ger bidrag till.

STAN-programmet4.

För att utveckla fritidsverksamheterna har för-

Uppsökande och förebyggande arbete

valtningen satsat ytterligare medel 2005.

Pågående arbete

Fortsatt pilotprojekt med Maria fritidsklubb

Det uppsökande och förebyggande arbetet är ett
område som kontinuerligt utvecklas utifrån de behov

Maria Fritidsklubb, som erbjuder mellanstadieverk-

som framkommer hos ungdomarna. Arbetet är inrik-

samhet för elever på Mariaskolan, deltar i stadens

tat på unga i riskzon.

pilotprojekt att utveckla fritidsklubbarna.

4

Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program
(beslut väntas i kommunfullmäktige hösten 2004)

MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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Stadsdelsförvaltningens förskolor, skolor, indi-

Ungdomsmottagningen, som drivs tillsammans
med Katarina –Sofia stadsdelsförvaltning och lands-

vid- och familjeomsorg, parklekar och kvällsverk-

tinget, bedriver ett förebyggande arbete. Under sena-

samheter samarbetar både internt och med externa

re tid har ungdomsmottagningen kommit

samarbetspartners som landstinget, närpolisen och

i kontakt med flickor som har självskadebeteenden

församlingarna för att få en helhetssyn på barn och

samt flickor och pojkar som har en negativ bild av

unga. 2005 ska förvaltningen tillsammans med verk-

sig själva. För att hjälpa och stödja dessa ungdomar

samhetsansvariga utveckla metoder för ett förbättrat

pågår ett arbete med att utveckla nya metoder.

internt och externt samarbete.

Uppsökande arbete med inriktning på unga

Drog- och brottsförebyggande arbete

i riskzonen sker genom stadsdelsförvaltningens tre

Drogförebyggande

fältassistenter. Deras insatser riktas mer och mer mot

Det lokala drogförebyggande arbetet ska långsiktigt

unga flickor där det finns ett stort behov av stöd och

förbättra ungdomars trygghet och hälsa. Stadsdels-

insatser samt unga i riskzon med begynnande alko-

förvaltningens drogförebyggande arbete hålls sam-

hol- och drogproblem. Fältassistenterna samarbetar

man av samordnaren för det drogförebyggande arbe-

med föräldrar, stadsdelens grundskolor och fritids-

tet. Fältassistenterna och skolorna är andra viktiga

gårdarna samt har ett väl uppbyggt samarbete med

aktörer.

närpolisen.

Pågående arbete

Förvaltningen deltar i Komet – projektet, som är
en metod att genom föräldracirklar stödja föräldrar

Föräldrar har med stöd av stadsdelsförvaltningen

med barn mellan tre och tolv år, som upplever svå-

bildat arbetsgruppen Nattvandrarna på Södermalm.

righeter att hantera barnets bråk- och trotsbeteende.

Första halvåret 2004 genomfördes 20 föräldravand-

Maria – Gamla stan planerar att fortsätta att utbilda

ringar. I genomsnitt deltog fem föräldrar per tillfälle.

socialsekreterare, förskollärare och lärare till Komet

Ambitionen är att under 2005 få fler föräldrar att

- handledare. Syftet med metoden är att stärka föräld-

delta i nattvandringarna, vilket bland annat görs

rarna i sin föräldraroll för att förebygga att barnet

genom information till alla nyblivna tonårsföräldrar.

stärker sitt negativa beteende.

I det drogförebyggande arbetet är information
till föräldrar och deras delaktighet en viktig del.

Gruppverksamheter som fortsätter 2005 vänder
sig dels till barn till stridande föräldrar (svåra vård-

2005 fortsätter förvaltningen sitt arbete med att få

nadstvister) i samarbete med Barn och Ungdomspsy-

föräldrar och andra intressenter delaktiga i det drog-

kiatrin, BUP, dels till psykiskt sköra föräldrar i sam-

förebyggande arbetet. Detta görs genom att erbjuda

arbete med Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning och

föreläsningar och informationstillfällen samt genom

BUP.

att de föräldrar som ingår i arbetsgruppen Nattvandrarna på Södermalm sprider information genom sina

Andra förebyggande insatser är de två öppna för-

kontaktnät.

skolorna där främst föräldrar med små barn som inte
har börjat på förskolan har möjlighet att träffas och

Skolorna är andra viktiga aktörer i arbetet att

erbjudas pedagogiskt stöd av förskollärare. Parkle-

minska ungdomars drogkonsumtion. Samtliga skolor

karna fångar även upp barn som har valt att inte gå

arbetar med dessa frågor utifrån sina lokala drogfö-

på fritidshemmen eller mellanstadieverksamheterna

rebyggande handlingsplaner.

genom att erbjuda olika riktade aktiviteter.

Satsningar 2005

Satsningar 2005

Förvaltningen planerar att utveckla metoder att

2004 startade förvaltningen nya gruppverksamheter

i gruppsamtal erbjuda stöd dels till unga, dels till

riktade till föräldrar och tonåringar. Förvaltningen

föräldrar. Syftet är att tidigt upptäcka och erbjuda

kommer att fortsätta arbetet med att utveckla nya

insatser till unga i riskzon för att förhindra att ett

gruppverksamheter.

missbruksberoende uppkommer. Förvaltningen
kommer att utarbeta en ny drogförebyggande handlingsplan för unga.

MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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 Utbildningsgraden ska öka bland medarbetarna

Stadsdelsförvaltningens förskolor, skolor, individ- och familjeomsorg, parklekar och kvällsverk-

 Anhöriga ska få ett förbättrat stöd

samheter samarbetar både internt och med externa
församlingarna för att få en helhetssyn på barn och

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

unga. 2005 ska förvaltningen tillsammans med verk-

Stadsdelsnämnden ska

samarbetspartners som landstinget, närpolisen och

samhetsansvariga utveckla metoder för ett förbättrat

 Verka för att långsiktigt klara personalförsörj-

internt och externt samarbete.

ningen genom att t.ex. Knyta starkare band till
olika utbildningsanordnare

Brottsförebyggande arbete
Stadsdelsnämnderna på Södermalm

 Säkra kvaliteten genom att öka medarbetarnas

har inrättat ett lokalt brottsföre-

kompetens och utbildningsgrad generellt och

byggande råd. I rådet ingår stads-

särskilt inom exempelvis psykiatri och psykiat-

delsförvaltningarna, närpolischefer,

risk omvårdnad för personer med psykiatriska
sjukdomstillstånd

fältassistenter och representanter
från fastighetsägarna, hyresgästfö-

 Verka för att organisationerna för hemtjänst ut-

reningarna, restauranger och butiker samt ett antal

vecklas för att kunna möta ökad efterfrågan på

föreningar exempelvis KRIS, Fryshuset och Söder

hemtjänst och för att kunna hantera mer komplexa vårdbehov

mot Narkotika. Inom rådet har olika utskott/grupper
bildats med ansvar för olika frågor inom det brottsfö-

 I samarbete med Stockholms läns landsting låta

rebyggande arbetet. Till rådet är kopplat en styr-

genomföra läkemedelsgenomgångar i första
hand avseende personer i särskilt boende

grupp.
En handlingsplan har tagits fram för det brottsfö-

 Samordna planering för särskilda boendeformer

rebyggande arbetet. Av planen framgår att arbetet

inom de fem områden som finns för boendeplanering

inriktas på:
 boende - minska brottsligheten för ökad trygg-

 Arbeta för att upprätthålla en god kvalitet och

het i närmiljön: utveckla grannsamverkan, bry-

effektivitet i organisationerna när antalet äldre

ta anonymiteten och öka engagemanget i kvarteret

med behov av heldygnsomsorg minskar och
omstruktureringar kan bli nödvändiga

 gator - arbeta för minskad skadegörelse, klotter

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika inriktningsmål

och nedskräpning; motverka våld och anonymitet: en lugnare trafikmiljö med bland annat lägre hastighet och ökad hänsyn

 Utveckla möjligheterna för den äldre att delta i
planeringen av sin vardag

 affärer och restauranger - minska krogrelatera-

 Vården, omsorgen och servicen ska syfta till att
öka den äldres livskvalitet

de problem som fickstölder och våld i och utanför restauranger: minska andelen hot och snatterier i butiker.

 Utvecklat stöd och avlastning till anhöriga
 Satsa på att höja personalens kompetens

2005 övergår ordförandeskapet till Maria – Gamla
stans stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika åtaganden

ÖKAD LIVSKVALITET FÖR DE ÄLDRE

 Vården, omsorgen och servicen ska utformas i
samråd med den enskilde. Insatserna ska ut-

Viktiga frågor 2005 – 2007

formas individuellt och den enskildes inflytan-

 Livskvaliteten för de äldre inom heldygnsom-

de ska klart framgå i utredningen. Den enskilde

sorgen och korttidsboende samt för hemtjänstmottagare ska öka
MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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 Anhöriga som vårdar äldre med stora omsorgsbehov ska erbjudas ett organiserat stöd

Trots att stadsdelsförvaltningen under 2004 har
anpassat hemtjänstorganisationen allt eftersom behoven har ändrats, krävs en kontinuerlig bevakning av

 Inom äldreomsorgen ska medarbetarnas utbildningsgrad öka

hur de äldre väljer enligt kundvalsmodellen. Kvarvarande hemtjänstenheter måste hela tiden ha en flexi-

Uppföljning

bel organisation som klarar variationer

Åtagandet om den enskildes delaktighet och

i efterfrågan av hemtjänst.

livskvalitet ska följas upp genom:

Ökad livskvalitet för äldre

 Antalet upprättade individuella handlingsplaner

Livskvaliteten för de boende inom heldygnsomsor-

som biståndshandläggarna får som en bekräftelse på nya beställningar.

gen, korttidsboende och för hemtjänstmottagare ska
öka. Stadsdelsförvaltningen kommer under 2005

Åtagandet om anhörigstöd ska följas upp

ha fokus på kost, utevistelse och kultur. I den indivi-

genom:

duella handlingsplanen som görs i samråd med den
enskilde utifrån biståndsbeslutet ska det framgå

 Antal personer som beviljats avlastningsplats
på korttidsboende inklusive Hornskroken

hur den enskildes önskemål om vardagens innehåll
ska tillgodoses.

 Antal personer som beviljats avlastningsplats
på dagvård inklusive Hornskroken

Kosthållning,
utevistelse och biblioteksservice

 Antal studiecirklar som anordnats av anhörigkonsulenten och antalet deltagare

För de flesta äldre är livskvalitet bland annat

 Antal stödsamtal som anhörigkonsulenten
genomfört med anhöriga

synonymt med att få vällagad och varierad mat,

 Antal anhörigombud.

till böcker och tidsskrifter.

att få möjlighet att komma ut och att ha tillgänglighet

Åtagandet om att öka utbildningsgraden inom äldre-

Till den 1 april 2005 ska en ny kostentreprenad

omsorgen ska följas upp genom:

vara upphandlad till samtliga äldreboenden och de
två servicehusrestaurangerna. Stadsdelsförvaltningen

 Antal tillsvidareanställda outbildade vårdbiträ-

kommer noggrant att följa kost- och måltidssituatio-

den som deltagit i kompetensfondens utbildning till vårdbiträde

nen för de äldre.
Att regelbundet få komma ut betyder mycket för

 Antal medarbetare som deltagit i någon övrig
utbildning eller kurs.

de äldres välbefinnande. På samtliga äldreboenden

Se vidare i bilaga "Uppföljning av stadsdels-

inom Maria - Gamla stan finns tillgång till trädgård,
uteplats eller balkong som kan nyttjas av de äldre

nämndens generella och verksamhetsspecifika åtaganden".

som har svårt för att på egen hand gå ut på promena-

Stadsdelsnämndens arbete med
viktiga frågor och uppdrag inom
äldreomsorg

stadsmiljö vilket innebär begränsningar av den fysis-

Organisation

hus som ska omvandlas till seniorboende. Kulturför-

der. Stadsdelsnämndens äldreboenden är belägna i en
ka utformningen av uteplatserna.
Biblioteken kommer att läggas ner på de servicevaltningen kommer i samarbete med stadsdelsför-

Antalet biståndshandläggare kommer att utökas.

valtningen hitta en lösning på biblioteksservicen till

Syftet är att öka rättssäkerheten och att få en god

hyresgästerna i seniorboendena då Skinnarviken och

kommunikation mellan den enskilde, biståndshand-

Mälteriets servicehus upphör under år 2005. Stads-

läggare, anhöriga och vårdpersonal. Genom fler

delsförvaltningen planerar också att göra en egen

biståndshandläggare kan uppföljningen av kvaliteten

översyn av biblioteksservicen till övriga äldreboen-

på beställda insatser, främst på individnivå, utveck-

den inom stadsdelen.

las. Biståndsenheten kommer att ha en enhetschef på
heltid från och med år 2005.
MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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Frivilligverksamhet

ning till anhöriga som vårdar personer med demens-

Bidrag till frivilligorganisationer kommer från och

sjukdom i hemmet.

med år 2005 att fördelas efter ny princip. I första

Under hösten 2004 har nio medarbetare inom äld-

hand kommer bidragen att ges till de organisationer

reomsorgens verksamheter utbildats till anhörigom-

som ger stöd till de äldre personer som är stadsdels-

bud genom kompetensfonden. Ytterligare medarbeta-

förvaltningens målgrupp.

re kommer att erbjudas att gå utbildningen under

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden av-

2005.

sätter 180 tkr för bidrag till frivilligverksamhet riktad

För att bättre tillgodose behoven för äldre perso-

till äldre under år 2005. Annonsering sker

ner i behov av dagvård kommer förvaltningen utreda

i lokalpressen med ansökningstid till och med

möjligheten av större flexibilitet inom verksamheten.

2005-03-31.

Samverkan med landstinget

Frivilligcentralen Viljan

Stadsdelsförvaltningen har under hösten 2004 slutit

Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att

en lokal samverkansöverenskommelse med bestäl-

bevilja bidrag till Frivilligcentralen Viljan år 2005

larkontoret Vård Södermalm. Syftet med samver-

med 500 000 tkr. Ansökan om bidrag från Frivillig-

kansöverenskommelsen är att förbättra vården för de

centralen Viljan från och med år 2006 föreslås hante-

äldre genom en fungerande samverkan.

ras på liknande sätt som för övriga föreningar och
organisationer som ansöker om verksamhetsbidrag.

Inom äldreboendena sker en kontinuerlig läkemedelsgenomgång av den omvårdnadsansvariga

Ökad
utbildningsgrad hos medarbetarna

sjuksköterskan tillsammans med den förskrivande
läkaren. I läkarens ansvar ingår att ordinera och ut-

Grundutbildning av vårdbiträden och undersköters-

värdera medicineringen för att bland annat förhindra

kor kommer att fortsätta under 2005. Medarbetarnas

en eventuell övermedicinering.

kompetens i geriatrisk psykiatri och psykiatrisk om-

För omvårdnadspersonal ger kompetensfonden

vårdnad behöver ökas på alla nivåer. Det finns också

utbildningar i läkemedelshantering. Dessa utbild-

ett stort behov av utbildning om demenssjukdomar

ningar vänder sig till medarbetare inom äldreboende-

och demensvård. Utbildning i hygien både när det
gäller vård och hantering av mat är en viktig utbild-

na, hemtjänsten och handikappomsorgen.

ningsfråga. För enhetschefer erbjuds arbetsmiljöut-

Särskilda boendeformer

bildning samt utvecklingsgrupper.

Heldygnsomsorg

Merparten av utbildningsbehoven tillgodoses ge-

Befolkningsprognosen för år 2005 visar både en

nom kompetensfondens utbud.

minskning och ökning i åldersgrupperna över 65 år.
En minskning förväntas ske i åldrarna 80 år och äldre

Anhörigstöd

och en ökning av åldersgruppen 65-75 år.

För att utveckla stödet till anhöriga kommer år 2005

Tanto sjukhem avvecklades vid halvårsskiftet

en tjänst som anhörigkonsulent att inrättas på halvtid.
Anhörigkonsulentens uppdrag är att ge anhöriga

2004 och en projektering pågår av en ombyggnad till

stödsamtal och råd i hemmet, anhörigcirklar samt

ett modernt äldreboende som beräknas vara inflytt-

informera allmänheten om det organiserade anhörig-

ningsklart i början på år 2006. Vindragarens grupp-

stödet som erbjuds.

boende föreslås flytta över till det nya Tanto. Syftet
är att få en god arbetsmiljö och en väl fungerande

Från och med 2005 blir ”Hornskroken” en kom-

drift av verksamheten.

munövergripande icke biståndsbedömd verksamhet

En särskild granskning kommer att göras för att

för personer med demenssjukdomar. Projekt
”Hornskroken” har under de senaste fyra åren erbju-

utreda framtiden för Hornstulls sjukhem. Syftet är

dit avlastningsplatser utan krav på biståndsbedöm-

att till stadsdelsnämnden ta fram ett förslag på omstrukturering av sjukhemmet. Länsstyrelsen har efter
ett tillsynsbesök begärt att få ett förslag på hur boen-
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destandarden på sjukhemmet ska höjas.

FÖRBÄTTRINGAR

Hornstulls sjukhem uppfyller inte Boverkets normer

FÖR FUNKTIONSHINDRADE

för fullvärdiga lägenheter.

Viktiga frågor 2005 – 2007

Behovet av profilboenden, till exempel boenden
för personer med demenssjukdomar och personer

 Garantera en bra omsorg, vård och service för

med psykiatrisk problematik, är andra områden som

alla personer med funktionshinder, oavsett var
i staden de bor.

ska ses över.
En revidering av "Äldreboendeplanen 2002"
delsförvaltning. Äldreboendeplaneringen kommer

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

också att koordineras med Kungsholmens, Norr-

Stadsdelsnämnden ska

kommer att samordnas med Katarina – Sofia stads-

malms och Östermalms stadsdelsförvaltningar.

 Verka för om- och nybyggnation av gruppbostäder men även alternativa boendeformer som
till exempel trapphusboende

Servicehus
De två kvarvarande servicehusen, Tanto och Hornstull, ska få karaktären av äldreanläggningar, det vill

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika inriktningsmål

säga fastigheterna ska inrymma olika verksamheter
och boendeformer för äldre personer.

 Utveckla möjligheterna för de funktionshindrade att delta i planeringen av sin vardag

Servicehusomvandlingen
till seniorboende med hyresrätt

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika åtaganden

Omvandlingen av Mälteriets och Skinnarvikens
servicehus sker successivt från hösten 2004 och
kommer vara genomförd 2005-04-01. En arbetsgrupp

 Vården, omsorgen och servicen ska utformas

följer omvandlingen och kommer att göra avstäm-

i samråd med den enskilde. Insatserna ska ut-

ningar med berörda parter.

formas individuellt och den enskildes inflytande ska klart framgå i utredningen. Den enskilde

Uppsägning av tillagningsköken
på Tanto och Hornstull servicehus

ska ha inflytande över hur insatserna utförs och
erbjudas en personligt utformad plan för detta.

Stadsdelsförvaltningen kommer att ta upp diskussioner med FB servicehus AB om att inte förhyra tillag-

Uppföljning

ningsköken på servicehusen. Kunskaper om utrust-

Åtagandet om den enskildes delaktighet och infly-

ning och underhåll av kök saknas inom stadsdelsför-

tande ska följas upp genom:

valtningen.

 Antalet individuella handlingsplaner som

Stärka brukarinflytandet
inom omsorgen om äldre

biståndshandläggarna får som en bekräftelse
på nya beställningar.

För att stärka brukarinflytandet ska alla äldre inom

Se vidare i bilaga "Uppföljning av stadsdels-

äldreboendena och hemtjänstmottagare erbjudas en

nämndens generella och verksamhetsspecifika åta-

individuellt utformad handlingsplan. I planen, som

ganden".

utarbetas i samråd med den enskilde och/eller med

Stadsdelsnämndens arbete med
viktiga frågor och uppdrag inom
omsorg om funktionshindrade

dennes anhöriga, ska det framgå vilka aktiviteter och
insatser som den enskilde får. Under 2005 ska förvaltningen utveckla en gemensam rutin för hur den
individuella handlingsplanen ska utformas. Planen

Organisation

ska finnas hos den äldre och på den enhet som utför

Från och med år 2005 övergår ansvaret för att bevilja

omsorgen. Biståndshandläggaren erhåller planen

korttidsvistelse för barn över 12 år från Utbildnings-

i samband med nya biståndsbeslut.
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förvaltningen till stadsdelsförvaltningen. Kostnader-

planen för handikappolitiken. Det handikappolitiska

na för verksamheten kommer noggrant att följas upp.

programmet, som kommunfullmäktige antar i december 2004, kommer att 2005 att implementeras

Biståndshandläggarrollen har i stort sett varit

i stadsdelsnämndens verksamheter.

oförändrad sedan kommunaliseringen av omsorger-

De områden som prioriteras i verksamhetsplanen

na. Idag nästan tio år senare finns det skäl att göra en
analys av handläggarrollen. Bland annat kommer

under 2005 är följande och som kommer att följas

fora att starta för att diskutera hur arbetet som bi-

upp i verksamhetsberättelsen:

ståndshandläggare kan utvecklas. Biståndsenheten

FN:s standardregel nr 2: Medicinsk vård
och behandling

kommer att ha en enhetschef på heltid från och med
år 2005.

Stadsdelsförvaltningen har under hösten 2004 slutit

Stadsdelsförvaltningen har under 2004 minskat

en lokal samverkansöverenskommelse med lands-

antalet hemstödsenheter allt eftersom brukarna har

tingets beställarkontor Vård Södermalm. Syftet med

valt andra utförare av hemtjänst och assistans. Kvar-

samverkansöverenskommelsen är att förbättra vården

varande fyra hemtjänstenheter måste hela tiden ha en

för funktionshindrade genom en fungerande samver-

flexibel organisation som klarar variationer

kan.

i efterfrågan av hemtjänst och assistans.

För barn och unga pågår ett fortsatt arbete

Den nya gruppbostaden på Ringvägen ersätter

i BUS5- Södermalm, en samverkansgrupp med repre-

de boenden där den enskilde delar kök, toalett och

sentanter från Katarina-Sofia och Maria - Gamla

gemensamhetsutrymmen med andra på Reimershol-

stans stadsdelsförvaltningar, BUP6 Södermalm samt

me och Zinkensdamms gruppbostad. I samband med

landstingets Handikapp & Habilitering. Gruppen

att de boende flyttar in i den nya gruppbostaden

arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt med

ändras antalet gruppbostäder från tre till två, Rei-

målsättningen att effektivisera och förbättra kvalite-

mersholme och Tantolundens gruppbostäder.

ten
i arbetet för barn och ungdomar i behov av särskilt

Översyn av kostnader

stöd.

En översyn för att minska på kostnaderna för turbundna resor till och från daglig verksamhet genom-

Vidare fortsätter samverkan mellan stadsdelsför-

fördes under hösten 2004. I samverkan med Katarina

valtningen och landstinget i BAS-team Södermalm,

– Sofia stadsdelsnämnd ska en upphandling av resor

ett utredningsteam för utredning och bedömning av

göras i syfte att samordna resorna. En analys av

barn och ungdomar med omfattande koncentrations-

resultatet av samordningen planeras 2005.

svårigheter.

En uppföljning av kostnaderna för kontakt-

FN:s standardregel nr 4: Stöd och service

personer till personer som bor i gruppbostad kommer

Förvaltningen planerar att tillsammans med Katarina

att genomföras.

– Sofia stadsdelsförvaltning bygga upp ett boendestöd för i första hand personer med en neuropsykiat-

Projektet för att analysera kostnaderna inom om-

risk diagnos.

sorg om funktionshindrade, som pågått under 2004,
fortsätter år 2005.

Ambitionen för verksamhetsåret 2005 är att personer med funktionshinder bara ska behöva ha en

Handikappolitiska programmet

handläggare på stadsdelsförvaltningen oavsett behov.

Från och med år 2005 inryms planeringen för personer med funktionshinder i den ordinarie verksam-

FN:s standardregel nr 6: Utbildning

hetsplanen, istället för som tidigare i en ettårig han-

Inom förskola och skola sker ett fortlöpande arbete,

dikapplan. Utgångspunkten är som tidigare FN:s

att verka för ”en skola för alla” genom att uppmärk-

standardregler för att tillförsäkra människor med

5

funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet

BUS - Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från
såväl kommunen som landstinget

(kallad Agenda 22) samt den Nationella handlings-

6
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samma barn i behov av särskilt stöd (se även avsnit-

projektmedel ur kompetensfonden för insatser rikta-

tet "Förbättra välfärden och de kommunala verksam-

de till bland annat personal inom de särskilda under-

heterna under rubrikerna Stadens förskoleplan re-

visningsgrupperna vid skolorna.

spektive Stadens skolplan").

Om- och nybyggnation

I samverkan mellan stödenheten och skolornas

Planering av gruppbostäder
för funktionshindrade enligt LSS

elevvårdsteam har en rådgivande bedömningsgrupp
bildats med bred kompetens för barn med samman-

För att göra en bra planering av nya gruppbostäder

satta svårigheter. Målsättningen är att gruppen ska

kommer en inventering av behoven att genomföras.

kunna göra en professionell och allsidig bedömning

Syftet är att få kännedom om dels de personer som

av elevers behov av stöd och insatser samt erbjuda

bor i gruppbostad utanför stadsdelen och som har

den bästa möjliga lösningen för eleven.

önskemål om att flytta tillbaka till Maria - Gamla

FN:s standardregel nr 7: Arbete

stan, dels nya personer inom stadsdelen som har

Under verksamhetsåret 2005 är målet att den dagliga

behov av gruppbostad.

verksamheten ska tillskapa nya platser som kan lik-

Planering av alternativa boendeformer för
funktionshindrade enligt LSS

nas vid arbeten på den reguljära arbetsmarknaden.
Målsättningen är att anpassa den dagliga verk-

Under året kommer en inventering genomföras för

samheten, som stadsdelsförvaltningen driver, utifrån

att ta reda på behoven av servicebostäder, det vill

individens behov och förutsättningar. I första hand

säga lägenheter i belägna i samma trappuppgång med

ska personer med behov av daglig verksamhet erbju-

tillgång till gemensamhetslokal. Personer med dia-

das insatsen i den egna stadsdelen. Allteftersom

gnosen Asperger och personer med förvärvad hjärn-

platser blir lediga kommer de som i dag har daglig

skada efterfrågar denna typ av boende. Stadsdelsför-

verksamhet utanför stadsdelen att erbjudas plats i

valtningen har gjort en intresseanmälan till Svenska

Maria - Gamla stan.

Bostäder om att få hyra bostäder i en fastighet som
projekteras vid Södersjukhuset.

FN:s standardregel nr 19: Personalutbildning
Flertalet enheter inom funktionshinder har erhållit

Fördjupad samverkan
kring planering av särskilda bostäder

projektmedel genom EU:s projekt Lys, kompa och

I syfte att medverka till att staden får en så bra bo-

funka. Projektet ingår sedan 2003 i kompetensfonden

stadsplanering som möjligt för personer med funk-

och utbildningsinsatserna har påbörjats. Bland de

tionshinder och en rättvisare fördelning av gruppbo-

utbildningar som erbjuds är grundutbildning för

städer ser förvaltningen ett behov av att fördjupa

vårdare och personliga assistenter, fortbildningskur-

samverkan inom och mellan stadens fyra förmed-

ser för de som redan har grundutbildning, högskole-

lingsgrupper.

kurser inom mer specialiserade områden samt före-

Stärka brukarinflytandet inom
omsorgen om funktionshindrade

läsningar med olika teman.
Fortsatta kompetenshöjande insatser planeras un-

Alla funktionshindrade som bor i stadsdelen och som

der 2005 för personal som arbetar direkt med barn

har insatsen gruppbostad, daglig verksamhet eller

och ungdomar i behov av särskilt stöd. Det kommer

hemtjänst ska erbjudas en individuellt utformad

att ske genom en vidareutveckling av den kompetens

handlingsplan. I planen, som utarbetas i samråd med

som finns i stadsdelens specialpedagogiska nätverk,

den enskilde och/eller med dennes anhöriga, ska det

stödenheten samt bedömningsgruppen. Arbetet be-

framgå vilka aktiviteter och insatser som den enskil-

drivs i föreläsnings- och seminarieform.

de får. Under 2005 ska förvaltningen utveckla en

Gruppernas kunskaper och erfarenheter förmed-

gemensam rutin för hur den individuella handlings-

las till övrig personal, genom att dessa kan erbjudas

planerna ska utformas. Planen ska finnas hos den

handledning på generell och individuell nivå. Dess-

funktionshindrade och på den enhet som utför om-

utom planerar stadsdelsförvaltningen att ansöka om
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 Utveckla det uppsökande arbetet för psykiskt
funktionshindrade

sorgen. Biståndshandläggaren erhåller planen
i samband med nya biståndsbeslut.

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika inriktningsmål

DE MEST UTSATTA

 Ge stöd till utsatta vuxna för att bryta utanför-

Viktiga frågor för staden 2005 – 2007

skap och göra det möjligt att återvända till
samhällsgemenskapen.

 Öka utbudet av alternativa boendeformer för
olika grupper av hemlösa

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika åtaganden

 Öka utbudet av särskilda boendeformer för
psykiskt funktionshindrade.

 Vården, omsorgen och servicen ska utformas

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

i samråd med den enskilde. Insatserna ska utformas individuellt och den enskildes inflytande ska klart framgå i utredningen.

Stadsdelsnämnden ska
 Öka den enskildes egna engagemang, inflytande och delaktighet

 Den enskilde ska ha inflytande över hur insatserna utförs och erhålla en personligt utformad
plan för detta.

 Metodutveckla den uppsökande verksamheten
 Pröva möjligheten för öppen dagverksamhet
för hemlösa

Uppföljning

 Planera och bygga ut alternativa boendeformer

En del av uppföljningen är att jämföra budget med
utfall inom verksamhetsområdet.

för olika grupper av hemlösa, t.ex. Gruppbostäder, serviceboende, olika stödboende- och

Åtagandet om inflytande kommer att följas upp

mellanboendeformer i samverkan med övriga
nämnder

genom:
 att jämföra antalet aktuella personer med hur
många ASI7 som gjorts,

 Utse en kontaktperson i hemlöshetsfrågor
 Utveckla det fältförlagda arbetet

 att jämföra antalet personer som beviljats en

 Uppmärksamma misshandlade kvinnors och
barns behov

insats med hur många av dem som har en personligt utformad plan.

 Utveckla stöd och hjälp till hotade och våldsut-

I metodutvecklingen av verksamheten ingår bland

satta genom bland annat. Utbildning och verksamhetsutveckling

annat arbetet inom det Samverkanscenter som beviljats projektmedel ur Kompetensfonden. En viktig

 Utveckla samverkan mellan staden, landstinget,

målsättning är att genom en förbättrad och strukture-

frivårdsmyndigheten och andra instanser som

rad öppenvård kunna minska institutionsplaceringar-

arbetar med vård och rehabilitering av missbrukare

na. Uppföljningen som görs kommer bland att jämföra antalet placerade personer på institution per
2004-12-31 jämfört med motsvarande i T1, T1 och

 Vidta åtgärder för att förbättra livssituationen

VB 2005.

för personer med psykiskt funktionshinder i
samarbete med andra vårdgivare. Insatser ska

När öppenvården ökar och institutionsplacering-

även genomföras inom ramen för de statliga
medel som kommer att tillföras

arna minskar kan det eventuellt bli fler överklagade

 Fortsätta planeringen och utbyggnaden av sär-

lingshem. Stadsdelsförvaltningen kommer därför att

beslut om den enskilde hellre vill få plats på behand-

skilda boendeformer för psykiskt funktionshindrade

jämföra antalet överklagande beslut 2005 jämfört
med 2004.

 Ansvara för utvecklingen av sysselsättning för
personer med psykiskt funktionshindrade
7
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Våld mot kvinnor

Se vidare i bilaga "Uppföljning av stadsdelsnämndens generella och verksamhetsspecifika åta-

Uppmärksamma
misshandlade kvinnors och barns behov

ganden".

Stadsdelsförvaltningen har tagit fram en lokal hand-

Stadsdelsnämndens arbete med
viktiga frågor och uppdrag för de
mest utsatta

lingsplan för kvinnofrid. En grupp bestående av
medarbetare från stadsdelsförvaltningens olika avdelningar ansvarar för att handlingsplanen hålls

Socialtjänstens arbete

levande. För att öka kunskapen om hur skyddet ska

Stärka brukarinflytandet
för de mest utsatta

i seminarier, utbildningar och internatträffar.

förbättras för våldsutsatta deltar medarbetare

Samtliga medarbetare inom stadsdels-

För att stärka brukarinflytandet kommer stadsdelsförvaltningen att i samarbete med den enskilde

förvaltningen har tillgång till handlingsplanen då

genomföra en kartläggning med hjälp av ASI som

den finns på det lokala intranätet.

underlag för bedömning av insats. Den sökande skall

Utveckla stöd och hjälp till hotade och
våldsutsatta genom bland annat utbildning
och verksamhetsutveckling

medverka och ha möjlighet att kunna påverka vilka
insatser som han/hon ska få del av.

Hemlösa

Ändringar kommer under hösten att göras i utlän-

Boende och dagverksamhet för hemlösa

skohandel och stödet till dem som fallit offer för

ningslagen för att intensifiera kampen mot männi-

Hemlösa som är hemmahörande i Maria - Gamla stan

detta brott. Kommunerna kommer att beröras av den

är i hög grad placerade i HVB (hem för vård och

nya lagstiftningen. Inom ramen för projektet ”Sam-

boende). Diskussioner pågår om att finna lokala

verkan för stöd till personer utsatta för människo-

lösningar exempelvis i form av kollektivboenden.

handel” kommer medarbetare från Maria - Gamla

Kontaktperson i hemlöshetsfrågor

stans stadsdelsförvaltning att bjudas in och få information om den nya lagstiftningen och den operativa

Stadsdelsförvaltningens kontaktperson

samverkansplan som projektet tagit fram. Under

i hemlöshetsfrågor är enhetschefen för Vuxenstöds-

våren 2005 kommer projektet att informera stads-

enheten för missbrukare.

delsförvaltningen om samverkansplanen och de

Uppsökande verksamhet
och förebyggande arbete

rutiner som tagits fram.

Det uppsökande arbetet för hemlösa kommer att

Åtgärder mot missbruk

bedrivas av två socialsekreterare. Dessa kommer att
arbeta fältförlagt. Syftet är att förbättra kontakten

Samverkan vid vård
och rehabilitering för missbrukare

med missbrukare och motivera dessa för insatser

Stadsdelsförvaltningarna Maria - Gamla stan och

inom stadsdelsförvaltningen eller sjukvården.

Katarina-Sofia har tillsammans med landstingets

Socialsekreterarna kommer att ha sin bas i projektet

beroendevård och psykiatri enats om att utveckla

Samverkanscenter.

samverkan kring öppenvård för missbrukare vid en
särskild mottagning - Samverkanscenter.

Stadsdelsförvaltningen har genom ett rörligt team
för psykiskt funktionshindrade påbörjat arbetet med

Samverkanscentret finansieras delvis initialt med

att utveckla former för det uppsökande arbetet bland

medel från Kompetensfonden under perioden 2004-

dessa. Detta arbete kommer att fördjupas under år

07-01 till 2006-06-30. Verksamheten vänder sig till

2005 under förutsättning att stadsdelsnämnden

människor med alkohol-, drog- eller läkemedelsbero-

erhåller särskilda medel för ett rörligt team.

ende samt till anhöriga. Även individer med så kallad
dubbeldiagnos ska omfattas av verksamheten på
Samverkanscentret. Mottagningen erbjuder personer
ett mångsidigt, specialiserat och kvalificerat utbud av
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Insatser för personer
med psykiska funktionshinder

stöd, vård och behandling utifrån ett helhetsperspektiv på den enskildes situation. Här arbetar socionomer, psykoterapeuter, sjuksköterska, mentalskötare

Samverkan kring
psykiskt funktionshindrade

och läkare i team. Samtliga har specialistkompetens.

Genom Kompetensfonden har samtliga stadsdelsför-

Vid Samverkanscenter erbjuds social, psykiatrisk
och medicinsk rådgivning, olika bedömningar, poli-

valtningar tillsammans med landstinget erbjudits

klinisk avgiftning och behandling till enskilda.

kompetensutveckling kring samverkan. Maria Gamla stan har tillsammans med Katarina-Sofia

Till Samverkanscentret kommer samtliga anmäl-

stadsdelsförvaltning och landstingets psykiatri valt

ningar och ansökningar samt annan inkommen in-

att delta i gemensamma studiedagar kring samverkan

formation avseende enskilda personer där drog- och

vid hemtagning av psykiskt funktionshindrade per-

alkoholmissbruk kan finnas. Personerna förhandsbe-

soner.

döms av en mottagning inom Samverkanscentret.

Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltning har till-

Information vidarebefordras till utredare på för-

sammans med Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning,

valtningen när en bedömning om LVM ska göras.

landstingets psykiatri och beroendevård tillsammans

För övriga personer som tar kontakt med Samver-

formulerat ett samverkansavtal. Ansvariga från re-

kanscenter görs en kartläggning med hjälp av ASI

spektive område träffas regelbundet för att dra upp

som underlag för bedömning av insats. Den sökande

riktlinjerna kring hur vi bäst ska samverka och förde-

skall medverka och ha möjlighet att kunna påverka

la ansvaret.

vilka insatser som skall anses vara aktuella.

I de fall där både psykiatrin och socialtjänsten

Då specialistkompetens finns från flera områden

redan samverkar och ger insatser kring personer med

kommer den enskilde att bli tillfrågad om medgivan-

psykiska funktionshinder har merparten av dessa fått

de till att bryta sekretessen till andra myndigheter.

en gemensam vårdplan upprättad. Rutinen tydliggör
ansvaret mellan de olika huvudmännen så att den

På Samverkanscentret kommer det att utvecklas

enskilde inte hamnar mellan verksamhetsområdena.

metoder för strukturerad behandling i öppenvård,
som ska bygga på evidensbaserad forskning i syfte

Vad gäller psykiskt funktionshindrade med miss-

att erbjuda personer uteslutande sådan missbruksbe-

bruksproblem ska praktisk samverkan ske inom

handling som med hjälp av forskning har visat

ramen för Samverkanscenter.

resultat.

Fortsatt utbyggnad
av olika boendeformer och boendestöd

Inom öppenvårdens ram finns även dels ett sexveckorsprogram där missbrukare får stöd att bli drog-

Under 2005 ska stadsdelsförvaltningen öppna och

fria, dels Servicegruppen som erbjuder arbetsträning

starta ett serviceboende med sex lägenheter samt två

för missbrukare i rehabilitering.

nya kollektivboenden med sex platser i vardera.

Stadsdelsförvaltningen samarbetar med Statens

Stadsdelsförvaltningen har anmält behov av ytterlig-

institutionsstyrelse (SiS) och Katarina-Sofia stads-

gare servicelägenheter i en fastighet som ska byggas

delsförvaltning i ett Vårdkedjeprojekt. Den nya mo-

invid Ringvägen. Anmälan gäller 10 stycken enrums-

dellen innebär att socialtjänsten, företrädare för SiS

lägenheter. Samtliga boenden delas med

LVM-vård och missbrukaren redan på ett tidigt sta-

Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning.

dium – när personen skrivs in på LVM-hemmet – ska

För att kunna erbjuda stöd i dessa boenden krävs

sluta en överenskommelse om hur vården ska se ut

utökning av boendestödet. Målet är att erbjuda per-

under ett år framöver. Behandlingsmetoder med stöd

soner med psykiska funktionshinder ett gott stöd och

i forskning ska användas och innehålla exempelvis

möjligheter att utveckla sin egen förmåga att delta

återfallsprevention, familjerådgivning, anhörigpro-

i samhällsgemenskapen på egna villkor. Stadsdels-

gram och hjälp med boende, fritid och sysselsättning.

förvaltningen ser gärna boendestödsteam med olika
personalkategorier som till exempel arbetsterapeuter,
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undersköterskor, mentalskötare. Tyngdpunkten ska

genom att erbjuda en strukturerad dag och en social

ligga på vård, omsorg och sysselsättning.

träning och gemenskap.

Boendestöd ges till personer bosatta i kollektivlägenheter eller i eget boende. Boendestödet syftar

Rörliga team – uppsökande arbete
för psykiskt funktionshindrade

dels till att brukarna ska få ett så fungerande

Stadsdelsförvaltningen har i promemoria till stads-

socialt liv så långt det är möjligt, dels att stötta den

delsnämnden 2004-10-21 redovisat hur arbetet be-

boende för att motverka vräkningar. Boendestödjarna

drivs inom det rörliga teamet.

motiverar och stöttar den boende att komma ut

Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden

i sysselsättning/ arbetsträning och hjälper den boende

om att hemställa om 0,9 mnkr ur central medelsre-

att hålla kontakt med anhöriga och professionella

serv för ett rörligt team år 2005.

nätverk.

Personliga ombud

Stadsdelsförvaltningen vill även verka för att
landstingets psykiatri aktivt ska ge sitt stöd till de

Innerstadsstadsdelarna har tillsammans med Bromma

enskilda i de olika boendena och att landstingets

stadsdelsförvaltning under en tvåårsperiod haft per-

nattjour vid behov ska kunna rycka ut.

sonliga ombud anställda genom avtal med Stadsmissionen och Fountain House. När avtalet nu löper ut

Stadsdelsförvaltningen har genom Kompetens-

har de båda organisationerna valt att inte fortsätta, då

fonden fått medel för ett projekt som innefattar ut-

de anser att ersättningen som är lika med statsbidra-

bildning och utveckling av boendestödets insatser.

get inte räcker till.

Sysselsättning för
psykiskt funktionshindrade

sonliga ombud med Katarina Sofia stadsdelsförvalt-

Stadsdelsnämndens egna verksamheter ger insatser

ning för att eventuellt finna en gemensam lösning.

Stadsdelsförvaltningen diskuterar frågan om per-

i form av sysselsättning, gemenskap och aktiviteter.
För att besöka träfflokalerna behövs inga bistånds-

FLYKTINGMOTTAGANDE

beslut. Träfflokalerna Duvan och Aktivitetshuset är
öppna för boende på Södermalm.

Viktiga frågor 2005 – 2007

Duvan är belägen på Götgatan 100 och har öppet

 Öka andelen nyanlända flyktingar som har eget
arbete efter introduktionsperioden

samtliga vardagar. Duvan erbjuder besökarna fritidsaktiviteter och sysselsättning som är baserade på

 Utforma flyktingintroduktionen som en för in-

besökarnas egna önskemål, såsom matlagning, bak-

dividen samlad helhet genom ett nära samarbe-

ning, gymnastik, promenader, data, utflykter med

te mellan stadsdelsnämnderna och utbildnings-

mera.

nämnden avseende SFI, yrkesinriktad utbildning, praktik och dylikt

Aktivitetshuset är beläget på Maria Trappgränd 5.
Det är en öppen verksamhet för boende inom Söder-

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

malm. Man kan besöka verksamheten utan att ha ett
biståndsbeslut. Aktivitetshuset har öppet alla vardagar. Olika aktivitetsgrupper skapas utifrån önskemål

 Under 2005 bygga upp en verksamhet för flyk-

såsom hantverk, intellektuella och kulturella aktivite-

tingmottagande och introduktion som medför
att fler vuxna flyktingar finner egen försörjning

ter samt utflykter av olika slag.

 Utveckla ett nära samarbete med utbildnings-

Arbetscentrum är beläget på Bengt Ekehjelms
gata 2 B erbjuder sysselsättning och arbetsträning.

nämnden i syfte att åstadkomma en för indivi-

För att kunna komma till Arbetscentrum krävs att ett

den samlad helhet av introduktionsprogram, sfi,

biståndsbeslut och en arbetsplan skrivs. Kontinuerli-

vuxenutbildning, yrkesinriktade program, prak-

ga uppföljningar sker med arbetstagaren. Arbetscent-

tik och eventuella ytterligare moment i mottagandet

rums mål är att höja arbetstagarnas livskvalitet
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 Utforma individuella handlingsplaner och en

 Upprätta en mångfalds- och jämställdhetsplan

meningsfull introduktion för personer som an-

som redovisas i verksamhetsplan och följs upp
i verksamhetsberättelse.

tingen tillfälligt eller mer permanent inte kan
delta i en arbetsinriktad introduktion

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

 Uppmärksamma barns, ungdomars och äldres
behov av särskilda insatser under introduktionstiden.

Stadsdelsnämnden ska
 Att alla stadens medarbetare får individuella
kompetensutvecklingsplaner

Stadsdelsnämndens arbete med
viktiga frågor och uppdrag för
flyktingmottagandet

Stadsdelsnämndens inriktningsmål

Flyktingmottagande

 Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltning ska
vara en attraktiv arbetsplats

Ett fåtal flyktingar kommer till Maria - Gamla stans
stadsdelsförvaltning varje år. Stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsnämndens
generella åtagande

har därför valt att ansluta sig till en större organisation för flyktingmottagande som bedrivs av stads-

 Medarbetarna ska vara delaktiga i utvecklingen

delsförvaltningarna Skarpnäck, Farsta, Vantör och

av en god arbetsmiljö med ett tydligt ledarskap

Enskede-Årsta och där köpa platser efter behov.

som präglar medarbetarnas inflytande över den
egna arbetssituationen.

PERSONALPOLITIK

Uppföljning

Viktiga frågor för staden 2005-2007

Under 2005 kommer särskilt fokus att riktas mot

 Initiera utvecklingsprojekt inom arbetsorganisation, arbetsmiljö och ledning

sjukfrånvaroutvecklingen och kostnaderna i samband
med denna. Cheferna kommer att halvårsvis få stati-

 Skapa arbetsmiljöer som främjar hälsa, utveck-

stik över antal procent sjukskrivna per enhet och

ling och inflytande som leder till att staden blir
en attraktiv arbetsgivare

ekonomisk uppföljning kommer att göras varje
tertial.

 Tillse att stadens samtliga medarbetare får individuella kompetensutvecklingsplaner

Dessutom kommer förvaltningens rehabiliteringsarbete och rörlighet, personalöverskott och eventuellt

 Genomföra ”chefskörkortsutbildning” för sta-

rekryteringsbehov att följas upp. Därutöver kommer

dens chefer som ett led i den övergripande ledarstrategin

antalet genomförda arbetsplatsträffar, skyddsronder,
utvecklings- och lönesamtal samt individuella kom-

 Hitta nya arenor och skapa nya forum som ökar

petensutvecklingsplaner att följas upp.

medborgarnas insyn och insikt i det politiska
systemet

Inom ramen för arbetet med Kompetensfonden
kommer särskilda riktade uppföljningar att göras.

 Förbättra de förtroendevaldas villkor genom

Uppföljning kommer att ske i samband med

utbildning, stöd och mer effektiva tekniska lösningar

månadsrapporter och tertialrapporter samt
i verksamhetsberättelsen.

 Arbetet ska organiseras så att det underlättar
för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete och familjeliv

Se vidare i bilaga "Uppföljning av stadsdelsnämndens generella och verksamhetsspecifika åta-

 Jämställdhetslagens krav på aktiva åtgärder och
jämställda löner ska uppfyllas

ganden".

 Jämställdhetsarbetet inom förskola, grundskola,
gymnasieskola samt i fritidsverksamheter ska
stärkas
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Stadsdelsnämndens arbete med
viktiga frågor och uppdrag för
medarbetarna

lagda utbildningsdelen ligger på en lednings- och

Kompetensförsörjning

i vilket även gymnasieskolorna Södra Latin och

styrgrupp i vilken förvaltningen har ordförandeposten. Maria - Gamla stan utgör ett partnerområde,
Riddarfjärdens gymnasium ingår. Förvaltningen

Stadsdelsförvaltningen kommer under året att fortsät-

räknar med att nämndens skolor och förskolor ska ta

ta samarbetet med Kompetensfonden för att få del av

emot minst 140 studerande och de två gymnasiesko-

olika utbildningsinsatser som både på kort och lång

lorna 20 studerande år 2005. Avdelningen Barn och

sikt gagnar verksamheternas behov av förnyelse och

Ungdom ansvarar för den verksamhetsförlagda ut-

utveckling. Exempel på detta är utbildning till chefer

bildningen.

inom arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet, vårdbiträ-

Under år 2005 kommer också ett antal studenter

desutbildning och olika bristyrkes-utbildningar. Inom
omsorg om funktionshindrade kommer en fortsätt-

från bland annat Ersta och Sköndals Högskola och

ning på projektet ”Lys, kompa och funka” att ske,

Institutionen för Socialt arbete att praktisera inom

vilket innebär att ett antal medarbetare får grund- och

nämndens verksamhetsområden. Dessutom tar

påbyggnadsutbildning.

stadsdelsförvaltningens olika verksamheter emot
praktikanter från olika verksamhetsområden utanför

För att möta en framtida förändrad yrkesroll

staden.

kommer förvaltningens lönehandläggare att
genomgå en utbildning som breddar den nuvarande

Personalöverskott

kompetensen.

Stadsdelsförvaltningen har startat ett projekt som tar
ett helhetsgrepp kring förväntad och uppkommen

Stadsdelsförvaltningen kommer även fortsättningsvis att bedriva internutbildning för chefer inom

övertalighet. Projektet vill med utbildning, chefsnät-

ämnesområdena ekonomi-, arbetsmiljö- och

verk, internetverktyg, arbetssökargrupper, strukture-

PA-frågor. Enkätsvar har visat i vilka ämnen förvalt-

rade handlingsplaner med mera matcha de övertali-

ningens chefer önskar fortbildningsinsatser,

gas kompetenser mot de behov som finns i form av

och verksamhetsstödet kommer att arrangera fortlö-

vikariat eller nya tjänster.

pande kortare utbildningsinsatser utifrån chefernas

Övertalighet kan komma att uppstå inom äldre-

prioriteringar.

omsorgen i samband med att två servicehus omvandlas till seniorboenden. Personalavdelningen kommer

I stadens projekt ”På gång igen!” samarbetar
stadsdelsförvaltningar för att kunna erbjuda arbets-

att arbeta för att minimera övertaligheten.

träningsplatser till medarbetare med rehabiliterings-

I planen för att göra detta ingår matchning till nya

behov. Maria - Gamla stan kommer i detta projekt att

jobb, information, utbildning och kontakt med om-

medverka med ett antal rehabiliteringsarbetsplatser.

ställningskonsult med mera. I matchningen kan både
övertalig och verksamhetsansvarig använda sig av ett

Ett samarbete med andra stadsdelsförvaltningar

särskilt internetverktyg.

har påbörjats för att öka det organisatoriska lärandet,

För att effektivisera samarbetet mellan olika för-

samordna och effektivisera utbildningsinsatser och

valtningar i staden, startar Personalpolitiska avdel-

stimulera till arbete i nätverk.

ningen år 2005 så kallade förvaltningsringar,

Angelägna yrkesgrupper

i ett stadsdelsövergripande arbete kring övertalighet.

Stadsdelsförvaltningens avdelningar har sedan ett

Stadsdelsförvaltningen kommer att medverka i detta

antal år ett pågående samarbete med olika högskolor

arbete.

som ett led i de studerandes utbildning men också för
att säkra återväxten. Förvaltningen kommer i samar-

Systematiskt arbetsmiljöarbete

bete med Lärarhögskolan i Stockholm, Idrottshög-

Chefens kompetens måste vara god på alla nivåer,

skolan, Konstfack med flera högskolor stå för den

bland annat avseende personalansvar och det arbets-

verksamhetsförlagda utbildningsdelen i den nya

rättsliga kunnandet samt utvecklingen av det ledar-

lärarutbildningen. Ansvaret för den verksamhetsför-

skap som det systematiska arbetsmiljöarbetet förut-
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sätter. Medarbetarna i sin tur deltar i arbetsmiljöarbe-

pelvis företagsläkaren alternativt hänvisar tillbaka till

tet genom att till exempel rapportera risker, sjukdom,

vårdcentral.

olycksfall och tillbud samt ge förslag till åtgärder och

Samarbete i rehabiliteringsfrågor har inletts med

lämna synpunkter på det som behöver åtgärdas.

andra stadsdelar och kommer under året att utveck-

Stadsdelsförvaltningen kommer under 2005 att er-

las.

bjuda chefer och fackliga företrädare en fem dagar

För att förbättra medarbetarna hälsa erbjuder för-

lång utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

valtningen nu möjlighet att till ett starkt reducerat

Kompetensfonden anordnar också arbetsmiljö-

pris lösa Idrottsförvaltningens årskort. Årskortet ger

och arbetsrättsutbildningar, i vilka förvaltningens

tillträde till stadens alla simhallar med

chefer har möjlighet att delta.

bland annat bad, styrketräning, allehanda drop-in-aktiviteter och Må bra-

Stadsdelsförvaltningens personalavdelning anordnar också återkommande en fördjupnings-

veckor. Rabatterade kort på Friskis &

utbildning kring den riskbedömning förvaltningen

Svettis och Saga Motion erbjuds också

gör vid förändringar i verksamheten.

medarbetarna liksom STAR- kortet
som ger rabatt på en mängd olika

En mall för risk- och konsekvensbeskrivning och

aktiviteter.

arbetsgivarens åtgärder för att eliminera riskerna

Medarbetarna uppmuntras att utnyttja en frisk-

finns inlagd i handboken. Mallar för fysisk och
psykosocial skyddsrond finns också i handboken.

vårdstimme per vecka.

Förbättra medarbetarnas hälsa
Stadsdelsförvaltningen kommer att fortsätta sitt

Individuella
kompetensutvecklingsplaner

strukturerade rehabiliteringsarbete där Försäkrings-

Individuella kompetensutvecklingsplaner för alla

kassans samordnare, företagsläkare eller annan kon-

medarbetare ska upprättas, följas upp och utvärderas

taktperson från företagshälsovården finns tillgängliga

i samband med det årliga utvecklings- och lönesam-

enligt särskild bokningslista en gång per vecka.

talet mellan chef och medarbetare En rekommendation är att utvecklings- och lönesamtalen genomförs

De seminarier som förvaltningen tillsammans

enligt Stockholms stads upprättade mall, för att sä-

med Försäkringskassan genomfört under 2004 kom-

kerställa att båda parters angelägna frågor behandlas.

mer att erbjudas även under 2005 för att fortlöpande

I god tid före samtalet ska medarbetaren få tillgång

informera chefer om vad som krävs för rehabiliter-

till mallen. Förvaltningen rekommenderar att utveck-

ingsarbete i ett tidigt skede samt vikten av att arbeta

lings- och lönesamtal pågår under hela året. Syftet är

förebyggande.

att alla medarbetare ska få ett utvecklings- och löne-

För att ytterligare strukturera och effektivisera

samtal per år. I de fall utvecklings- och lönesamtal

rehabiliteringsarbetet kommer förvaltningen under

inte äger rum, ska en individuell kompetensutveck-

året att utarbeta en ny modell. Modellen innebär att

lingsplan ändå upprättas.

planeringen för rehabiliteringsarbetet kommer att ske

Mall för utvecklings- och lönesamtal finns i handbo-

i seminarieform där de olika aktörerna i rehabili-

ken.

teringsarbetet deltar, det vill säga medarbetaren under rehabilitering, chefen samt försäkringskassa,

Projekt för förkortad arbetstid

företagshälsovård, PA-konsulter med flera.

En arbetsgrupp planerar för ett utvecklingsprojekt

Samarbetet med företagshälsovården kommer

med förkortad arbetstid inom ramen för kompetens-

också att utvecklas. En tänkbar modell under diskus-

fondens riktlinjer. Ett försök kan under 2005 bli

sion är att företagshälsovården ska erbjuda ett hälso-

aktuellt inom utföraravdelningen för omsorg om

samtal vid korttidsfrånvaro mer än sex gånger på ett

funktionshindrade och äldre.

år. Den initierande kontakten kommer att kunna tas
med företagssköterskan som slussar vidare till exemMARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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Öka medarbetarnas
delaktighet och inflytande

Jämställdhet

Medarbetarnas delaktighet ska säkerställas genom

tecknas av respekt för, och kunskaper om, männi-

regelbundna arbetsplatsträffar, utvecklings- och

skors olikhet och kultur. Detta preciseras i förvalt-

lönesamtal, introduktion, skyddsronder samt i det

ningens jämställdhets- och mångfaldsplan, som bifo-

dagliga mötet mellan chef och medarbetare.

gas verksamhetsplanen som bilaga.

Förvaltningen ska ha ett arbetsklimat som känne-

Varje medarbetare ska oavsett hur arbetstiden är

Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan

förlagd, ha möjlighet att närvara vid APT- träffar.

ska vara känd för alla medarbetare och integreras i

Det kan innebära schemaläggning av flera träffar per

nämndens verksamheter genom att jämställdhets-

månad på en och samma enhet där verksamhet pågår

och mångfaldsfrågor tas upp som en stående punkt

utanför kontorstid. För att skapa delaktighet vid

på arbetsplatsträffar.

APT- träffarna bör mindre grupper eftersträvas.

För att utveckla arbetet med jämställdhets- och

Tio APT- träffar per år ska genomföras enligt en av

mångfaldsfrågor i stadsdelsnämnden deltar personal-

förvaltningen bestämd dagordning och minnesan-

avdelningen i stadens nätverk för jämställdhet och

teckningar ska föras och finnas tillgängliga för alla

mångfald.

medarbetare. Mötesverksamheten ska planeras årsvis

En lönekartläggning speciellt ur ett genusper-

och vara känd av medarbetarna.

spektiv och utifrån yrkeskategori kommer att genom-

Verksamhetsstödet kommer under året att se

föras under 2005.

över hur APT- träffarna genomförs och förläggs.
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Bygga bostäder och utveckla Stockholm
Stockholms stads prioriterade inriktningar
 Nya bostäder som alla kan efterfråga ska byggas.
 Staden ska verka för en väl fungerande arbetsmarknad, goda förutsättningar för näringslivet, utveckling av trafiksystemen samt att regionens betydelse stärks.

STÄRKA ARBETSKRAFTENS

BOSTÄDER SOM ALLA KAN EFTERFRÅGA

STÄLLNING PÅ ARBETSMARKNADEN

Effektivisera planprocessen

Viktiga frågor för staden 2005 – 2007

Samtliga nämnder som berörs av planprocessen har

 Öka sysselsättningsgraden.

ett uppdrag att effektivisera det interna remissför-

 Minska arbetslösheten bland ungdomar

farandet bland annat för att realisera målet om

18-24 år och lägga särskild kraft på unga långtidsarbetslösa

20 000 nya bostäder.
Stadsdelsförvaltningen kommer att fortsätta med

 Eftersträva lokala samverkans-

den handläggningsordning som varit rutin sedan

överenskommelser med arbetsförmedlingen

tidigare, nämligen att nämndbehandla remisser från

och andra aktörer i syfte att fastställa ömsesidiga åtaganden för att öka sysselsättningsgraden.

Stadsbyggnadskontoret angående planförslag först
och endast i detaljplaneskedet. Något undantag kan

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

dock ske då även startpromemorian nämndbehandlas.
Information om det första ledet i planprocessen, det
vill säga markanvisningar och startpromemorier,

 Utveckla former för samverkan med arbetsför-

delges gruppledarna muntligt. Dessutom erhåller hela

medling, försäkringskassa, lokalt näringsliv

nämnden alltid inbjudan till samtliga samrådsmöten

samt andra lokala aktörer i syfte att öka sysselsättningsgraden

i planprocessen.

 Genom att söka utveckla mer effektiva arbets-

Framtida servicebehov

metoder för att nå en ökad sysselsättningsgrad

Inom Maria - Gamla stan finns inga planer på stora

bland dem som står långt från arbetsmarknaden

nybyggnadsområden. Däremot sker enstaka förtät-

kan medel sökas inom ramen för kompetens-

ningsbyggnationer. Det innebär att infrastruktur och

fonden enligt gällande riktlinjer (dnr: 3293830/2003)

allmän service oftast är väl tillgodosedd vid nybyggnation. Dock ökar efterfrågan på parkeringsplatser

 Vidta åtgärder för att minska arbetslösheten

och platser i våra kommunala verksamheter med

bland ungdomar i åldern 18-24 år och ge stöd

varje nytt bostadshus.

till de unga som står utanför både skolväsendet
och arbetsmarknaden och som inte heller uppbär ekonomiskt bistånd

Framtida behov av till exempel förskolelokaler
beror på hur många barnfamiljer som kommer att
flytta in. De flesta fastighetsägare kontaktar stads-

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika inriktningsmål

delsförvaltningen med en förfrågan om behov av
förskolelokaler vid nybyggnation.

 Förbättra levnadsvillkor och motverka utanförskap bland de medborgare som står långt från
arbetsmarknaden i Maria - Gamla stans stadsdelsnämnds område.
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Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika åtaganden

Kontakter med företag i stadsdelen
Genom att skaffa praktikplatser inom företag och
organisationer knyter stadsdelsförvaltningen kontak-

 Stödja den enskilda personen och erbjuda möj-

ter för dialog om behoven både för enskilda perso-

liga vägar tillbaka till arbetslivet eller annan
egen försörjning.

ner, företag och organisationer. På sikt kan det leda
till att arbetskraftens ställning stärks.

 Bidra till ökad sysselsättningsgrad bland dem
som står långt från arbetsmarknaden.

Minska arbetslösheten
bland ungdomar 18-24 år

Uppföljning

Stadsdelsförvaltningen har sökt och fått medel från

En del av uppföljningen är att jämföra budget med

Kompetensfonden till ett projekt för arbete med

utfall inom verksamhetsområdet.

arbetslösa ungdomar i ålder 18-24 år.

Stadsdelsförvaltningen kommer också att göra en

Projektet genomförs i samarbete med arbetsför-

jämförelse avseende försörjningshindret ”arbetslös-

medlingen och syftar till att öka möjligheten för

het” och antal personer med detta försörjningshinder

ungdomar som söker försörjningsstöd att komma ut i

per 31/12 2004, T1, T2 och

arbete eller studier. Samverkan med landstingets

VB 2005.

psykiatri utökas genom att stadsdelsförvaltningen

Se vidare i bilaga "Uppföljning av stadsdels-

både har löpande kontakter kring individer och har

nämndens generella och verksamhetsspecifika åta-

regelbundna möten för att diskutera generella frågor

ganden".

kring ungdomar. Avsikten är att göra snabbare utredningar och att ungdomarna får rätt insats från början.

Stadsdelsnämndens arbete med
viktiga frågor och uppdrag för att
stärka arbetskraftens ställning på
arbetsmarknaden

Arbetet sker via kartläggning, motivationssamtal,
uppsökande arbete och genom att ge ungdomen egna
uppdrag. I projektet ingår även strukturerad gruppverksamhet för ungdomarna.

Åtgärder för att öka sysselsättningsgraden

Resultatet under de första fyra månaderna av projektet som drivs med stöd av kompetensfonden visar

Stadsdelsförvaltningen har utvecklat ett samarbete

att en tredjedel av ungdomarna som varit

med arbetsförmedlingen dels kring ungdomar

aktuella redan har funnit annan försörjning än social-

18-24 år, dels kring enskilda personer som är arbets-

bidrag.

lösa och får socialbidrag för sin försörjning.

De ungdomar som överförs från arbetsförmed-

De åtgärder som vidtas av stadsdelsförvaltningen är
att stärka och rusta individer genom arbetsträning

lingen får inom 14 dagar praktikplatser genom stads-

inom och utom stadsdelsförvaltningen i samverkan

delsförvaltningens försorg.

med arbetsförmedling och/eller arbetsförmedlingen-

Lokal samverkan

rehabilitering (AF-rehab). Genom att enskilda fått

En gemensam9 policy finns kring aktiv rehabilitering

stöd och rustats för arbete kan dessa personer byta

av enskilda personer. Policyn ska ligga till grund för

bidrag mot arbete på den öppna arbetsmarknaden.

lokal samverkan i syfte att stödja människor som är

Tillsammans med arbetsförmedlingen, AF-rehab

i behov av särskilda insatser. Stadsdelsförvaltningen

och Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning pågår dis-

har dialog med övriga parter kring en lokal samver-

kussioner om att ha ett gemensamt projekt med ar-

kansöverenskommelse med Katarina-Sofia och

betsmarknadskonsulenter, för att bland annat öka

Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltningar, Arbets-

genomströmningen inom OSA8 så att de personer

förmedlingen Södermalm, Arbetsförmedling Rehabi-

som har OSA i stället får arbete på den reguljära
arbetsmarknaden.
9
8

Policyn antagen av Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden och
Kommunförbundet Stockholms län

Offentligt skyddat arbete
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litering, Försäkringskassan Södermalm samt Stock-

tive försörjningshinder per 31/12 2004 med utfallet

holms läns landsting Beställarkontor Vård.

vid T1, T2 och VB 2005.

MINSKA BIDRAGSBEROENDET

nämndens generella och verksamhetsspecifika åta-

Se vidare i bilaga "Uppföljning av stadsdelsganden".

Viktiga frågor för staden 2005 – 2007

Stadsdelsnämndens arbete med
viktiga frågor och uppdrag för
ekonomiskt bistånd

 Genomföra halveringsmålet före 2006 års utgång

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

Halveringsmålet
Stadsdelsförvaltningen arbetar sedan slutet av

 Fortsätta ansträngningarna för att uppnå halve-

1990-talet systematiskt för att minska antalet

ringsmålet genom att minska behovet av eko-

bidragshushåll.

nomiskt bistånd med minskat antal bidragstagare och förkortade bidragstider

Stadens minskning av antalet bidragshushåll visar
- under mätperioden sedan 1999 - en procentuellt sett

 Utveckla och effektivisera arbetssätten baserat
på jämförelser inom och utom staden

högre minskningstakt än den i Maria - Gamla stan.

 Samverka med arbetsförmedling och försäk-

Stadsdelsnämnd Maria - Gamla stan har gjort fle-

ringskassa så att personer som erhåller ekono-

ra åtgärder för att nå målen om en halvering av

miskt bistånd av sociala eller medicinska skäl

bidragsberoendet. En åtgärd är att sedan våren 2004

eller är 0-placerade hos försäkringskassan får
långsiktig egen försörjning

fokusera på ungdomar genom att arbeta i en särskild
ungdomsfördjupning med täta kontakter med ungdomarna, samarbete med arbetsförmedling och

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika inriktningsmål

landstingets psykiatri med mera.
En annan åtgärd är att stadsdelsförvaltningen har

 Minska beroendet av försörjningsstöd bland

upphandlat en konsultläkare för att med stöd av den-

medborgarna i Maria - Gamla stans stadsdelsnämnds område.

ne granska läkarintyg för personer som är 0-klassade
på försäkringskassan och i ställer uppbär socialbidrag.

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika åtaganden

En tredje åtgärd är att med stöd av utomstående
konsult, se över arbetssätt och förbättringsmöjlighe-

 Stödja den enskilda personen och att erbjuda

ter i arbetet med att halvera bidragsberoendet.

möjliga vägar tillbaka till arbetslivet eller annan egen försörjning.

Förkortade bidragstider

 Bidra till ökad sysselsättningsgrad bland dem
som står långt från arbetsmarknaden.

Stadsdelsförvaltningen har genom sina åtgärder
bland annat fokus på att minimera ”nyrekrytering” av
bidragsberoende. Den höga omsättningen bland

Uppföljning

ungdomar i projektet med arbetslösa visar också att

En del av uppföljningen är att jämföra budget med

det är en möjlig väg att gå. I och med att färre ung-

utfall inom verksamhetsområdet.

domar fastnar i ett bidragsberoende blir det förkorta-

Stadsdelsförvaltningen kommer också att följa

de

upp utvecklingen av antal hushåll, medelbidrag och

bidragstider som helhet. På lång sikt blir det också

bidragstidens längd.

färre bidragshushåll i och med att nyrekryteringen
minskar. Samarbetet med konsultläkare innebär att

Ytterligare en uppföljning är att jämföra orsaken

fokus för ett antal enskilda personer flyttas från bi-

till försörjningshinder och antal hushåll med respek-

MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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Stärka brukarinflytandet för personer
som uppbär ekonomiskt bistånd

enskilde för att tydliggöra hur den enskilde med stöd
av socialsekreterare ska kunna nå egen försörjning.

Stadsdelsförvaltningen kommer att intensifiera arbetet med att ta fram arbetsplaner i samarbete med den
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Göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad
Stockholms stads prioriterade inriktningar
 Stadens mark- och vattenområden ska användas så att natur- och rekreationsvärden långsiktigt tryggas genom minimering och rening av utsläpp samt sanering av förorenade områden.
 Miljöarbetet ska stärkas på lokal och central nivå genom att miljöprogrammets sex mål är vägledande vid alla beslut i nämnder och bolagsstyrelser.

STADSDELSNÄMNDENS MILJÖARBETE

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika åtaganden

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

Utöver dessa åtaganden finns ytterligare ett antal

Stadsdelsnämnden ska

verksamheten:

åtaganden, som riktas enbart till stadsmiljö-

Stadens miljöprogram, mål 1: Miljöeffektiva
transporter:

 Bedriva ett internt effektivt miljöarbete så att
den egna verksamheten utvecklas i hållbar utveckling

 Förvaltningen ska verka för att antalet bilpooler
inom stadsdelen ökar. (Förvaltningen medver-

 Delta i uppföljningen och utvärderingen av miljöprogrammet

kar i Agenda 21-projektet - Samverkan för
hållbart resande, Bilpoolslansering).

 Undersöka möjligheten att miljöcertifieras

 Ställa miljökrav vid upphandling av arbetsmaskiner.

 Bedriva ett lokalt förankrat agenda 21-arbete
där miljö, ekonomi, demokrati och sociala

Stadens miljöprogram, mål 4: Ekologisk
planering och skötsel:

aspekter förs samman. Det ska finnas en lokal
agenda 21-funktion i varje stadsdelsnämnd

 En särskild skötselplan för Årsta holmar ska tas

Stadsdelsnämndens inriktningsmål

fram och ligga till grund för skötseln. På sikt
ska antalet särskilda skötselplaner för fler parker öka

 Maria - Gamla stans stadsdelsnämnd ska motverka miljöförstöring och resursslöseri.

 Fler perennplanteringar ska att skapas för att
öka den biologiska mångfalden

Stadsdelsnämndens
generella åtaganden
Åtagandena har sorterats under respektive ”Mål” i

 En parkplan (del 1, kartläggning) för Maria Gamla stans parker kommer att färdigställas

stadens miljöprogram. Förvaltningen har valt de mål

 Verka för att allmänheten och verksamheterna

i miljöprogrammet som vi direkt kan påverka i vår

inom förvaltningen informeras och uppmuntras

verksamhet.

att besöka och vistas i parker och naturområden. (Pengar kommer att sökas från Miljömil-

Följande generella åtaganden ska gälla alla

jarden av innerstadens stadsdelsförvaltningar

förvaltningens enheter:

tillsammans med Naturskyddsföreningen till

Stadens miljöprogram, mål 3: Hållbar
energianvändning

projektet ”Stockholmarna ut i naturen 20052007”. Projektet innehåller bland annat stads-

 Ha planer för energibesparande åtgärder.

delsvisa natur-guider till ”närnaturen” för skolor med flera).

Stadens miljöprogram, mål 5: Miljöeffektiv
avfallshantering:

 Fågelholkar till parker och naturområden
kommer att köpas in.

 Ha rutiner för hantering av farligt avfall.
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 Hundkomposter till alla hundrastgårdar kom-

Bilpoolslansering”. Projektet ingår nu som en del

mer att köpas in. Komposternas innehåll an-

i Mobilitetscentrum, som är under uppbyggnad i

vänds till jordförbättring. Komposterna har
även fördelen att vara luktfria.

tekniska nämndhuset, med medel från Miljömiljarden. Förvaltningen kommer i viss mån att delta
i Mobilitetscentrets övriga projekt såsom ”Stock-

Uppföljning

holm-cykelstaden”.

Mål 3: Hållbar energiutveckling – generellt åtagande

"Street" fortsätter. Konceptet är detsamma som Bon-

Åtagandet kommer att följas upp genom kontrollfrå-

dens marknad, men produkten mat ersätts av produk-

gor vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse

terna hantverk och design, där producent möter kon-

samt stickprov.

sument utan mellanhänder. Temadagar om livsstils-

Mål 5: Miljöeffektiv avfallshantering – generellt
åtagande

frågor ska arrangeras och en restaurang med mat från

Åtagandet kommer att följas upp genom kontrollfrå-

ekologi, hälsa, ergonomi och ekonomi samt nära

Förvaltningens samarbete och stöd till projektet

lokala producenter ska vara en förebild i arbetet med
samarbete med boende i närområdet.

gor vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse
samt stickprov.

Om pengar erhålls från Miljömiljarden kommer
förvaltningen även att delta i ett projekt om ”Kart-

Stadsmiljöavdelningens uppföljning

läggning och åtgärder för fastigheter som saknar

Mål 1: Miljövänliga transporter – verksamhetsspecifikt åtagande

kommunalt avlopp (koloniträdgårdarna)”. Pengar

Åtagandet kommer följas upp genom kontrollfrågor

nering och skötsel).

söks av Miljöförvaltningen. (Mål 4 - Ekologisk pla-

vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Upp-

Medborgarnas möjlighet till engagemang och

följningen sker av hur många bilpooler som finns

delaktighet vid skötseln av närmiljön kan utgöra en

2005 i förhållande till 2004; att miljökrav finns vid

god grund för ambitionen om en ekologiskt hållbar

upphandling av arbetsmaskiner.

stadsmiljö, samt en livsstil som främjar detta. Stads-

Mål 4: Ekologisk planering och skötsel – verksamhetsspecifikt åtagande

delsförvaltningens agenda 21-arbete kommer därför

Åtagandet kommer att följas upp genom att skötsel-

ansvar för skötsel av ett mindre grönområde intill sin

plan för Årsta Holmar tas fram; att fler perennplan-

bostad – med visst stöd från förvaltningen).

även att inriktas på fler brukaravtal (boenden får

teringar anläggs; att en lokal parkplan för stadsdelen
tas fram; att pengar söks från Miljömiljarden för

Miljöledningssystem

”Stockholmarna ut i naturen”: att inköp av fågelhol-

Förvaltningen arbetar i överensstämmelse med ILS-

kar och hundkomposter genomförs.

systemet (Integrerat Lednings- och styrsystem), och
hanterar även miljöfrågorna enligt detta system.

Kontrollfrågor sker vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Uppföljning
och utvärdering av miljöprogrammet

Se vidare i bilaga "Uppföljning av stadsdelsnämndens generella och verksamhetsspecifika åta-

Stadsdelsförvaltningens miljösamordnare är vid

ganden".

behov behjälplig när det gäller förvaltningens
interna uppföljningsarbete.

Stadsdelsnämndens arbete med
viktiga frågor och uppdrag för miljön

Miljöcertifiering

Övriga Agenda 21-åtgärder

kommer att överväga denna möjlighet.

Varje avdelning/enhet inom stadsdelsförvaltningen

Avdelningen kommer att delta i stadens agenda 21arbete och -nätverk samt fortsätta att vara en aktiv
part i projektet ”Samverkan för hållbart resande –
MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND
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Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika inriktningsmål

Lokalt Agenda 21-arbete
Agenda 21-funktionen är förlagd till stadsmiljöav-

 Stadsdelen Maria - Gamla stan ska vara ren och

delningen. Förvaltningens interna miljöarbete i övrigt
bedrivs på varje enhet. För detta arbete har generella

välskött, med väl fungerande vinterväghållning.

åtaganden utarbetats som ska gälla alla förvaltning-

Boende och besökare ska på ett enkelt sätt kun-

ens avdelningar och enheter och som följs upp i

na informera sig om städfrekvenser och övriga

tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Som

insatser så att realistiska förväntningar kan påverka deras upplevelser av stadsmiljön

enheternas stöd i miljöarbetet finns miljöombud på
de flesta enheter. Dessa miljöombud får regelmässigt
sammans med enhetschefen stimulera till och följa

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika åtaganden

upp enhetens miljöarbete.

Stadsdelsnämndens generella åtaganden

uppdatering via stadsmiljöavdelningen och ska till-

i sammandrag innebär att stadsdelen ska renhållas,

STADSMILJÖVERKSAMHET

halkbekämpas /snöröjas och skötas så att dess gator,
torg och parker är välskötta, vårdade och framkomli-

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

ga. Parkerna ska dessutom underhållas väl.
Medborgarna ska få god service i bygglov och

 Aktivt arbeta för att motverka de ökande kost-

markupplåtelsefrågor. Uteserveringsytorna ska vara

naderna för stadsmiljöverksamheten till exem-

väl anpassade till gatans mått och övriga utformning

pel genom att söka möjligheter till gemensam

så att god tillgänglighet uppnås för alla grupper av

och /eller kombinerad upphandling eller till att
driva verksamheten i egen regi

medborgare.

 Se över möjligheterna att öka intäkterna genom

Stadsdelsnämndens arbete under
2005 med skötseln av stadsmiljön

fler upplåtelsetillstånd för försäljare på gator
och torg

Park- och gatudrift

Minska
kostnaderna för park- och gatudrift

Under 2005 kommer ny driftentreprenör att handlas
upp. Nuvarande kontrakt med Stockholm Entre-

Stadsdelsförvaltningarna uppmanas att minska kost-

prenad AB löper ut 1 november 2005. Ökade kostna-

naderna för park- och gatudrift genom gemensamma

der för det nya kontraktet förväntas.

och/eller kombinerad upphandling.

Stadsmiljöverksamheten kommer under 2005 att

Den driftupphandling som stadsmiljöavdelningen

kunna ligga på ungefär samma standardnivå som

ska genomföra under 2005 kommer att delas upp

varit möjlig under 2004. Någon höjd standard blir

i fyra olika huvuddelar för att uppnå möjliga kombi-

dock inte möjlig efter budgetens fördelning inom

nationer för anbudsgivarna.

förvaltningen. Ett urval av möjliga åtgärder listas
nedan:

Stadsdelsförvaltningarna uppmanas även att se
över möjligheterna ”att öka intäkterna genom fler

 Städningen kan även under 2005 kompletteras

upplåtelsetillstånd för försäljare på gator och torg”.

med helgstädning under en stor del av årets

Om härmed avses ökad torghandel är det möjligt,

månader på fler platser dessutom kan, inom

efter ansökan till kommunfullmäktige om att skapa

några prioriterade områden, städning ske två
gånger om dagen.

fler salutorg. Ansvaret för övriga försäljningsplatser,
som till exempel "bröd-jordgubbs"-försäljning med

 Kostnaden för klottersanering kan bli högre

flera försäljningsplatser ligger kvar på gatu-och fas-

under 2005 på grund av att tjänsten måste upp-

tighetskontoret.

handlas på nytt under början av året. Dock räknar vi med att bibehålla den saneringsfrekvens
vi har idag (på de föremål som stadsdelen ansvarar för: gatumöbler, parkmurar, bergväggar,
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staket. Övriga objekt ska tas omhand av privata

Strategiskt viktiga frågor

fastighetsägare eller andra förvaltningar).

Strategiskt viktiga frågor för drift av renhållning,

Avdelningens uppfattning är att klotter-

vinterväghållning och parkskötsel är till stor del

saneringen i innerstaden borde samordnas en-

förknippade med hur staden i sin helhet organiserar

ligt ”Helsingforsmodellen”. Det innebär att en

och samspelar i dessa frågor. Några exempel:

gemensam entreprenör genomför all klotter-

 Antal parkeringsvakter och hur dessa i sin

sanering. Finansieringen sker via bidrag från

verksamhet prioriterar sina insatser, betyder

alla berörda förvaltningar, med flera. Först när

mycket för hur väl driftentreprenörerna lyckas

insatserna sker samtidigt och gemensamt ger
insatserna effekt och blir märkbara.

med sitt renhållnings- och snöröjningsuppdrag.
Ökat antal parkeringsvakter och högre priori-

 Gatu-och fastighetskontoret har fått kommun-

tering av ”lappning” under servicenätter resul-

styrelsens uppdrag att via kompetensfonden

terar i bättre kvalitet av renhållnings- och snöröjningsinsatserna.

och inom ramen för stadsmiljöverksamheten,
initiera ett arbetsmarknadsprojekt, riktat till

 En bättre helhetseffekt av stadsdelarnas insatser

främst arbetslösa ungdomar. Maria - Gamla

med klottersanering kan uppnås om hela staden

stan räknar med att en sådan resurs skulle kun-

samordnar sina insatser (enligt Helsingforsmodellen, se ovan).

na användas till riktade insatser i våra parker,
som till exempel parkvärdar.
 Dagstädning kommer att prövas i området sö-

Uppföljning

der om Ringvägen från Skanstullsbron till Tan(ny upphandling). Redan idag sköts städningen

Park- och gatudrift
inklusive klotter med mera

dagtid på Reimersholme och i Helgalunden.

Förvaltningen skulle under 2005 vilja kombinera och

Dagstädning ger fler parkeringsplatser nattetid

komplettera uppföljningen av de nyligen framtagna

och är möjlig i lugna områden utan frekvent affärsliv.

nyckeltalen med en ny enkätundersökning via USK

togatan från och med 1 november 2005

(Utrednings-och statistikkontoret) för att följa upp
stadsmiljöverksamheten i de 18 stadsdelarna ("Situa-

Torghandel,
bygglov och markupplåtelser

tionen i stadsdelen"). En sådan enkät har genomförts
var tredje år sedan 1996. 2005 torde det vara läge för

Ansvaret för skötsel av torghandeln samt arrende-

en ny undersökning. Förvaltningen ska verka för att

kontrakt med kolonistugeföreningar åvilar stadsdels-

en för stadsdelarna gemensam enkätundersökning

nämnden.

genomförs.

Det finns fem salutorg med 18 fasta platser och

Uppföljning av driftverksamheten sker i övrigt

en tillfällig torgplats.

genom kontinuerlig kontroll ute i stadsdelen, genom

Sju koloniträdgårdsföreningar finns inom stads-

analys av inkomna klagomål och via månatliga mö-

delen. Förvaltningen fick under 2004 ett uppdrag av

ten med entreprenören där fotodokumentation är ett

kommunfullmäktige att bilda ett Forum för koloni-

viktigt uppföljningsinstrument. Antalet klagomål

trädgårdar, vilket genomförts. Gruppen träffas två

mäts och redovisas i verksamhetsberättelsen.

gånger per år.

En gång per år samlar avdelningen representanter från brukargrupper avseende konkret delaktig-

Vissa bygglov och markupplåtelser handläggs på
stadsmiljöavdelningen. Det gäller bland annat kios-

het i parkskötsel (brukaravtal) för att följa upp, dis-

ker, uteserveringar, toaletter, affischpelare, lokala

kutera, informera med mera.

evenemang med flera objekt. För närvarande finns

Vid alla samråd om detaljplaneförslag eller andra

cirka 177 uteserveringar inom Maria - Gamla stan.

typer av förändringsprojekt deltar en representant

En svag ökning kan märkas.
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vid frågor och för att höra på medborgarnas synpunk-

ganden varje månad. Alla uteserveringar kontrolleras

ter.

för att konstatera att tillgängligheten är tillfredsställande och att gällande villkor efterlevs.

Bygglov och markupplåtelser följs upp genom
mätning av antalet handlagda ärenden samt överkla-
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Bryta segregation och fördjupa demokratin
Stockholms stads prioriterade inriktningar
 Metoder ska utvecklas inom stadens alla verksamheter i syfte att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer.
 Ökad möjlighet till reell påverkan ska skapas genom fördjupad lokal demokrati, delaktighet och inflytande.

Stadsdelsnämndens
generella åtagande

INTEGRATION
Viktiga frågor 2005 – 2007

 Integrera nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan i verksamheten

 Skapa förutsättningar för ökad hållbar tillväxt
och ekonomisk utveckling i hela staden genom

Uppföljning

insatser i ytterstaden som rör boende och bo-

Åtagandet ska följas upp genom stickprov att:

stadsförsörjning nya arbetsplatser och goda
näringslivsvillkor samt fysisk och elektronisk
infrastruktur

 jämställdhet och mångfald finns med som en
stående punkt på arbetsplatsträffarnas dagordning inom förvaltningens verksamheter

 Minska skillnaderna mellan olika delar av staden avseende sysselsättnings- och utbildnings-

Se vidare i bilaga "Uppföljning av stadsdels-

nivåer, hälsa, trygghet och trivsel samt tillgång
till service, kultur och fritidsaktiviteter

nämndens generella och verksamhetsspecifika åtaganden".

 Synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer

Stadsdelsnämndens arbete med
viktiga frågor och uppdrag för att
öka integrationen

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

Åtgärder
för att motverka segregation

Stadsdelsnämnden ska
 Medverka i arbetet att skapa förutsättningar för

Stockholm är i många avseenden en segregerad stad.

ökad hållbar tillväxt och ekonomisk utveckling

Segregation innebär bland annat att stadens barn och

i hela staden genom insatser i ytterstaden som

ungdomar växer upp under mycket olika levnadsvill-

rör boende och bostadsförsörjning, nya arbets-

kor och därmed har olika förutsättningar att få en bra

platser och goda näringslivsvillkor samt fysisk
och elektronisk infrastruktur

start i livet.
På Södermalmsskolan finns en medveten strategi

 Medverka i arbetet att minska skillnader mellan

att ta emot elever med utländsk bakgrund för att få en

olika delar av staden avseende sysselsättnings-

etnisk, kulturell och social mångfald i skolan. Vid

och utbildningsnivåer, hälsa, trygghet och triv-

personalrekryteringar försöker Södermalmsskolan

sel samt tillgång till service, kultur och fritidsaktiviteter

uppnå en mångfald bland medarbetarna. Detta för att
på ett naturligt sätt bygga in och utveckla respekt och
solidaritet. Frågor om likheter, olikheter, respekt för

Stadsdelsnämndens inriktningsmål

varandra med mera integreras i undervisningen.

 Ha en organisation där jämställdhet och mångfald är självklara inslag

Detta sker till exempel i etiska samtal, konfliktlösning och kompissamtal. I dag finns närmare ett femtiotal nationaliteter representerade på skolan.
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För att följa arbetet med jämställdhet och mång-

Inom Mariaskolan pågår ett demokratiprojekt
med utifrån ett genusperspektiv ”Genus, jämställdhet

fald inom stadsdelsförvaltningens förskolor, grund-

och mänskliga rättigheter”. Med detta arbete vill

skolor och fritidsverksamheter har stadsdelsnämnden

Mariaskolan motverka den segregation som vi får

formulerat generella åtaganden för dessa verksamhe-

genom att dela upp människor utifrån kön, etnisk

ter.

bakgrund, samhällsklass och så vidare.

Förskolorna arbetar med att bryta det traditionella
könsmönstret bland annat genom att uppmuntra

Under hösten 2004 har alla elever, all personal
och föräldrar på Eriksdalsskolan diskuterat det för-

barnen att pröva och utveckla sina individuella för-

slag som finns på gemensamma regler och förhåll-

mågor och intressen utan hänsyn till könsrollerna.

ningssätt, den så kallade Eriksdalskonventionen. Det

2005 kommer personalen vid några förskolor att

huvudsakliga syfte är att få barn och ungdomar att

arbeta för att öka sin medvetenhet om genus-

reflektera över hur man respekterar, varför och vilka

perspektivet för att öka förutsättningarna att arbeta

konsekvenser det får om man inte gör det.

för jämställdhet mellan flickor och pojkar.

Bryta fördomar,
rasism och diskriminering

inom personalgruppen. I skolans reviderade jäm-

Stockholms stad strävar efter att öka och ta tillvara

ställdhetsplan står uttryckligen att man vid nyanställ-

på de anställdas mångfald. Med mångfald menas

ningar ska rekrytera utifrån ett mångfaldsperspektiv.

På Maria skolan eftersträvas en större mångfald

olikheter i egenskaper, erfarenheter och livssyn.

Samtliga verksamheter ska tillämpa en antidiskrimineringsklausul vid upphandlingar av varor och

Ur ett arbetsgivarperspektiv är mångfald vad
gäller kompetens, färdigheter, erfarenheter, bakgrund

tjänster. Genom en sådan klausul skickas en styrsig-

och personlighet en styrka som staden aktivt måste ta

nal till de leverantörer och entreprenörer som vill

tillvara. Mångfaldsarbetet är en jämlikhetsfråga som

göra affärer med staden att diskriminering inte ac-

utgår från alla människors lika värde.

cepteras.

Målet är givetvis att diskriminering och trakasse-

DEMOKRATI

rier inte ska förekomma. Men om det händer finns
tydliga rutiner genom stadsdelsförvaltningens jäm-

Viktiga frågor 2005 – 2007

ställdhetsplan som inkluderar rutiner mot kränkande
särbehandling och sexuella trakasserier samt mång-

 Hitta nya arenor och skapa nya forum som ökar

fald.
Samtliga skolor har en handlingsplan mot mobb-

medborgarnas insyn och insikt i det politiska
systemet

ning och kränkande behandling. Antimobbningsteam

 Förbättra de förtroendevaldas villkor genom
utbildning, stöd och mer effektiva tekniska lösningar

eller liknande finns på alla skolor. All personal ska
delta i arbetet att förebygga och motverka mobbning,
kränkande behandling och diskriminering.

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

Mångfalds- och jämställdhetsarbete
för medborgarna

Stadsdelsnämnden ska

Stockholm ska vara en stad där lika villkor och förut-

 Få ett demokratiansvar, befolkningsansvar och
utvecklingsansvar

sättningar gäller för alla invånare. Kvinnor
och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjlighe-

 I verksamhetsplaner och andra dokument tydliggöra på vilket sätt detta ska verkställas

ter till arbete, utbildning, inflytande
och oberoende. Ingen ska utsättas för sexuella trakasserier eller otrygghet grundat på fysisk
eller psykisk makt.
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Stadsdelsnämndens arbete med
viktiga frågor och uppdrag för att
öka medborgarnas delaktighet

Dessutom finns möjligheten att till nämnden inlämna medborgarförslag samt att som brukare, anhörig eller förälder kunna delta i olika råd och samverkansformer ute i verksamheterna. Till exempel för-

Medborgarnas insyn och deltagande
i de demokratiska processerna

troenderåd och anhörigråd inom äldreomsorg, verkstadsklubben inom omsorg om funktionshindrade,

Webbverktyget INSYN erbjuder medborgare att ta

elevråd och föräldraråd inom förskola och skola och

del av alla de handlingar som finns inom stadsdels-

brottsförebyggande rådet. Likaså finns olika samråd

nämndens beslutsram. Möjligheterna att ta del av

kring lokala planärenden inom stadsbyggnad.

såväl föredragningslista, förvaltningens förslag till
beslut samt det fullständiga beslutsprotokollet inne-

Befolkningsansvar och utvecklingsansvar

bär att medborgaren får en god grund för att delta

Kärnverksamheten följer befolkningsutvecklingen

i den politiska processen. Möjligheten att prenumere-

i Maria – Gamla stan och svarar mot de behov som

ra gör det dessutom smidigt för medborgaren att få

uppstår.

tillgång till handlingarna via sin e-post.

Under den närmaste perioden finns inga planer på

Nämndens handlingar publiceras två veckor före

stora nybyggnadsområden. Däremot sker enstaka

varje nämndsammanträde och en vecka före det

förtätningsbyggnationer.

medborgarmöte som föregår sammanträdet.

Framtida behov av till exempel förskolelokaler

Via stadsdelsnämndens hemsida kan medborgare

beror på hur många barnfamiljer som kommer att

också kontakta nämndens politiker via ett

flytta in. De flesta fastighetsägare kontaktar stads-

e-postformulär.

delsförvaltningen med en förfrågan om behov av
förskolelokaler vid nybyggnation.

Förvaltningen deltar i ett projekt som leds av
stadsledningskontoret, och som ska utveckla elektro-

Stadsdelsförvaltningens rörliga team, som sam-

nisk ärende- och akthantering i registreringssystemet

verkar med hyresvärdar, störningsjouren, landsting-

DIABAS. Projektet syftar till att utöka användningen

ets psykiatri och brukarorganisationer, arbetar med

av DIABAS på stadsdelsförvaltningarna för att på så

att förhindra vräkningar.

sätt underlätta för medborgarna att ta del av den
politiska processen och förvaltningens arbete i sam-

KULTUR-

band därmed.

OCH FÖRENINGSVERKSAMHET

Demokratiansvar, befolkningsansvar
och utvecklingsansvar

Viktiga frågor 2005 - 2007
 Stadens lokala kulturverksamheter ska stärkas

Demokratiansvar
En del i demokratiansvaret är stadsdelsnämndens

och utformas så att alla barn och ungdomar i

medborgarmöten som sker en gång i månaden. Olika

stadsdelsnämndsområdet ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur

teman tas upp och medborgarna ges möjligheter att
ställa frågor och lämna synpunkter. Genom denna
i det beslutsunderlag som nämndens politiker har att

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

ta ställning till.

Stadsdelsnämnden ska

mötesordning kan medborgarnas synpunkter vägas in

 I samverkan med kulturnämnden, det fria kul-

De nämndanknutna pensionärs- respektive handi-

turlivet och föreningar verka för att utveckla
lokala kulturcentra

kapprådet är rådgivande till stadsdelsnämnden.
Råden ger äldre- och funktionshindrade insyn i de
allmänna frågor som berör äldres och funktionshind-

 Genom ett aktivt kommunikationsarbete nå

rades levnadsförhållanden inom stadsdelen.

MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND

också dem som inte själva söker upp kulturinstitutioner och evenemang
42

VERKSAMHETSPLAN 2005

 Erbjuda medborgarna lättillgänglig konsumentvägledning

Konsumentvägledning

 Öka den riktade konsumentvägledningen, särskilt till unga

förutom till stadsdelens medborgare också till Lilje-

Förvaltningens konsumentvägledning vänder sig
holmens och Hägerstens förvaltningar.
Fortbildning för konsumentvägledare sker bland

Stadsdelsnämndens arbete med
viktiga frågor och uppdrag för
kultur och föreningslivet

annat genom Konsumentverkets regi.
Under 2005 kommer konsumentvägledarna att
påbörja ett samarbete med avdelningen Barn och

Goda förutsättningar för det lokala
kultur- och föreningslivet

Ungdom. Samarbetet ska leda till att elever
i stadsdelens högstadieskolor får information

Maria – Gamla stans lokala kulturverksamhet riktar

i konsumentfrågor, bland annat rörande konsument-

sig till barn och ungdomar. Under 2005 kommer de

lagstiftning. Informationen kommer att vända sig till

satsningar som hittills gjorts att utvecklas vidare till

elever i årskurs 9.

mer kulturinsatser inom förskola, skola och fritids-

För att utveckla konsumentvägledningen och göra

verksamhet.

den mer lättillgänglig för personer med funktions-

Kulturverksamhet
som når nya grupper

hinder, kommer ett samarbete att påbörjas mellan

Utöver den satsning som förskolor och skolor gör

rare i handikapprådet.

förvaltningens konsumentvägledare och dito sekrete-

i egen regi som sagoläsning för barnen, egna teaterföreställningar, besök på bibliotek får förskola och
skola 100 kronor per barn för att barnen ska få möjlighet att ta del av åtminstone en extern kulturaktivitet under året.
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Ta ansvar för ekonomin
Stockholms stads prioriterade inriktningar
 Nämnder och styrelser ska bedriva ett aktivt utvecklingsarbete med fokus på sina kärnverksamheter
 Staden ska ta ett aktivt ansvar för ekonomin genom höga krav på budgethållning, en effektiv
användning av resurserna samt en i övrigt god ekonomisk hushållning
Resursfördelningssystemet innehåller inte någon

Kommunfullmäktiges
direktiv till stadsdelsnämnden

särskild tilldelning för att täcka nämndverksamhet,

Stadsdelsnämnden ska

medel måste tas från respektive verksamhetsområde

ledning och administrativt stöd. Det innebär att
för att finansiera nämndverksamhet, strategiska led-

 Rymma sina verksamheter inom den budget
som kommunfullmäktige har fastställt. Eventu-

ningsuppgifter samt administrativt stöd till verksam-

ella kostnadsökningar finansieras genom omprioriteringar inom nämndens budget.

heten. För ovan nämnda verksamhet har för 2005
58,1 mnkr omfördelats från övriga verksamheter,
enligt samma princip som föregående år.

Stadsdelsnämndens
verksamhetsspecifika inriktningsmål

Kommunfullmäktiges resurstilldelning för kultur
och föreningsverksamhet reserveras till förvaltningen

 Verksamheterna ska använda resurserna effektivt och hushålla med dessa.

centralt.
Medel motsvarande 6,0 mnkr har omfördelats till
omsorg om funktionshindrade varav 3,0 mnkr från

Stadsdelsnämndens
generella åtaganden

individ och familjeomsorg för vuxna och 3,0 mnkr
från fysisk verksamhet. Dessutom har 2,0 mnkr om-

 Stadsdelsnämndens verksamheter ska hålla sig
inom fastställd budget.

fördelats till individ och familjeomsorg för barn och
ungdom från individ och familjeomsorg för vuxna
för att bättre svara mot stadsdelens behov.

Uppföljning

Med dessa omfördelningar av kommunfullmäkti-

Uppföljning av åtagandet sker till stadsdelsnämnden
genom månadsrapporter, tertialrapporter och verk-

ges resurstilldelning har nämndens olika verksamhe-

samhetsberättelse enligt fastställd tidsplan.

ter fått sina resurser för 2005.
I redovisningen i detta avsnitt framgår budget

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

per verksamhet och i bilaga budget per avdelning.

Resurstilldelning

Resultatenheter

Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska medel till

Kommunfullmäktige har beslutat om regler för

stadsdelsnämnderna enligt ett fördelningssystem, där

resultatöverföring mellan åren.

resurserna i huvudsak fördelas efter stadsdelarnas

Resultatenheter ska föra över 100% av sitt resul-

socioekonomiska struktur och genom schablonersätt-

tat till kommande år. Endast 5 % av enhetens brutto-

ning per prestation. Medlen erhålls i form av två

budget kan överföras. Det gäller såväl överskott som

anslag, ett för nämndens huvudsakliga verksamhet

underskott.

och ett anslag för försörjningsstöd och arbets-

Uppkomna underskott ska täckas i samband med

marknadsåtgärder. För Maria – Gamla stans stads-

påföljande års bokslut.

delsnämnd innebär detta en nettobudget om
1 442,7 mnkr.

Nämnden anger vilka enheter som ska vara
resultatenheter. I bilaga anges de förskolor och
skolor som är resultatenheter.
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totala mängden inköpta livsmedel. Krav på rutiner

Pris per prestation för de olika resultatenheterna
framgår av tabeller i avsnittet "Priser och ersätt-

för att uppnå målet om 15% finns med i upphandling

ningsnivåer".

av kostentreprenader samt kostleveranser för äldreomsorgen. Upphandlingen slutförs under första kvar-

Av nämndens verksamhetsplan ska det även på

talet 2005.

en övergripande nivå framgå hur eventuella från
2004 överförda över- respektive underskott avses att

Miljöprogrammet mål om miljöeffektiva trans-

disponeras/täckas under 2005. I tertialrapport 2, 2004

porter kommer att ställs som miljökrav vid upphand-

beräknades resultatöverföringen till 2005 för försko-

ling av natt och jourpatrullverksamhet inom hem-

lor uppgå till ett underskott om 0,7 mnkr, skolor till

tjänsten. Upphandlingen påbörjas under 2005.

ett överskott om 1,1 mnkr, intraprenaden till ett över-

Miljöprogrammets om miljöeffektiva transporter

skott om 4,0 mnkr, totalt ett överskott om 4,4 mnkr.

kommer att ställas som miljökrav i upphandling av

Intraprenaden Flyktingförskolan upplöses i samband

parkskötsel och gatudrift. Upphandlingen slutförs

med att avtalet med Integrationsförvaltningen löper

under sista kvartalet 2005.

ut per 2004-12-31.

Samtliga verksamheter ska tillämpa en antidis-

Resultatenheter med underskott ska under 2005

krimineringsklausul vid upphandlingar av varor och

arbeta in underskottet från 2004 och redovisa en

tjänster. Genom en sådan klausul skickas en styrsig-

budget i balans.

nal till de leverantörer och entreprenörer som vill
göra affärer med staden att diskriminering inte ac-

Nytt ekonomisystem

cepteras.

Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltning arbetar med
införandet av det nya ekonomisystemet Agresso som

OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR

kommer att tas i drift 1 maj 2005.

I kommunfullmäktiges (KF) budget finns endast

Projektet medför att extra resurser kommer att

kostnader och intäkter för nämndens egen verksam-

vara engagerade under projektfasen.

het. Enligt anvisningar redovisas omslutningsföränd-

Lokalförändringar –
lokalförsörjningsplan

ringar till följd av köp och försäljning av plat-

I bilaga redovisas nämndens lokalförsörjningsplan.

av externa transaktioner. I tabellen nedan visas

ser/tjänster till andra nämnder i staden samt en följd
nämndens begärda omslutningsförändringar om

Av planen framgår bland annat om-, ny- och till-

291,4 mnkr på kostnads- och intäktssidan jämfört

byggnader samt inhyrning av lokaler.

med KF:s ram.

Avtal och upphandlingar av
entreprenader, tjänster och varor

Omslutningsförändringar
Budget
KF 2005

Verksamheter i kommunal regi ska hela tiden utvecklas för att i största möjliga utsträckning tillgodose brukarnas önskemål. En inriktning ska vara att
varje nämnd självständigt ska avgöra i vilken utsträckning upphandling är lämplig inom det egna
ansvarsområdet i enlighet med den nya policyn. Vid
denna bedömning ska de ekonomiska aspekterna
vägas mot miljö - och kvalitetskriterier, brukarnas
inställning samt konsekvenser för medarbetarna.
Miljöprogrammets mål är att andelen ekologiskt
producerade varor som köps in successivt ska öka för
att innan utgången av 2006 vara minst 15% av den
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VP
2005

Omslutningsförändring

Anslag 1
Kostnader
Intäkter
Netto

-1 411,1
35,2
-1 375,9

-1 695,7
319,8
-1 375,9

-284,6
284,6
0,0

Anslag 2
Kostnader
Intäkter
Netto

-70,8
4,0
-66,8

-77,6
10,8
-66,8

-6,8
6,8
0,0

Summa nämnd
Kostnader
-1 481,9
Intäkter
39,2
Netto
-1 442,7

-1 773,3
330,6
-1 442,7

-291,4
291,4
0,0

VERKSAMHETSPLAN 2005

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STADSDELSNÄMNDEN 2005
Mnkr, netto

Budget
Verksamhetsplan
2005

Anslag 1
Nämnd och förvaltningsadm.
varav intäkter
varav kostnader
Individ- och familjeomsorg
varav intäkter
varav kostnader
Fysisk verksamhet
varav intäkter
varav kostnader
Förskoleverksamhet inkl barn i behov av särskilt stöd
varav intäkter
varav kostnader
Skolbarnsomsorg
varav intäkter
varav kostnader
Utbildning inkl barn i behov av särskilt stöd
varav intäkter
varav kostnader
Äldreomsorg
varav intäkter
varav kostnader
Omsorg om funktionshindrade
varav intäkter
varav kostnader
Fritid och kultur
varav intäkter
varav kostnader
Summa anslag 1
Anslag 2
Arbetsmarknadsåtgärder
varav intäkter
varav kostnader
Försörjningsstöd/socialbidrag
varav intäkter
varav kostnader
Summa anslag 2
Summa stadsdelsnämnden
varav intäkter
varav kostnader

Jfr
Bokslut
2003

-58,1
7,1
-65,2
-106,0
11,6
-117,6
-31,4
7,0
-38,4
-121,7
10,1
-131,8
-37,8
6,9
-44,7
-317,8
53,0
-370,8
-508,9
131,9
-640,8
-186,4
86,2
-272,6
-7,8
6,0
-13,8
-1 375,9

-53,6
10,3
-63,9
-102,3
11,4
-113,7
-28,8
7,1
-35,9
-117,4
20,4
-137,8
-35,5
7,7
-43,2
-312,1
52,0
-364,1
-497,1
165,7
-662,8
-184,2
87,0
-271,2
-6,1
6,1
-12,2
-1 337,1

-51,3
8,5
-59,8
-99,8
10,1
-109,9
-26,6
7,5
-34,1
-114,0
20,2
-134,2
-32,8
9,3
-42,1
-312,2
51,6
-363,8
-523,1
160,4
-683,5
-174,9
92,5
-267,4
-7,0
5,5
-12,5
-1 341,7

-3,6
9,2
-12,8
-63,2
1,6
-64,8
-66,8

-5,3
8,8
-14,1
-57,4
2,5
-59,9
-62,7

-5,2
8,0
-13,2
-53,6
1,9
-55,5
-58,8

-1 442,7
330,6
-1 773,3

-1 399,8
379,0
-1 778,8

-1 400,5
375,5
-1 776,0

på cirka 40 mnkr. På grund av de besparingsåtgärder

Nämnden totalt

som genomförts har kostnadsnivån kunnat hållas

De totala kostnaderna för stadsdelsnämnden beräk-

oförändrad. Totalkostnaden beräknas minska med

nas ligga på oförändrad nivå under 2004 jämfört med

8 mnkr under 2005 trots beräknade pris- och löneök-

2003. Detta trots pris och löneökningar under 2004
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kostnadsnivån är framförallt verksamhetsförändring-

De besparingsåtgärder som genomförts under

ar inom äldreomsorg och förskoleverksamhet. Inom

2003 och 2004 har haft önskad effekt. Förvaltningen

äldreomsorgen avses färre sålda platser på service-

har gått från ett negativt resultat 2002 till ett positivt

husen och för förskoleverksamheten avses avveck-

resultat 2003 och ett förväntad positivt resultat 2004.

lingen av flyktingförskolan.

För vissa verksamheter är åtgärdsplanerna inte fullt
genomförda och arbete kvarstår under 2005. Resurs-

De totala intäkterna för stadsdelsnämnden beräk-

tilldelningen för 2005 bedöms dock som tillräcklig

nas även de ligga på i huvudsak oförändrad nivå

för att möta kommande pris- och lönejusteringar.

under 2004 jämnfört med 2003. Under 2005 beräk-

Några ytterligare besparingsåtgärder utöver löpande

nas intäkterna sjunka med ca 48 mnkr. Orsaken till

anpassningar och effektiviseringar behöver därmed

den sänkta intäktsnivån har samma förklaring som

inte vidtas.

kostnadsminskningen ovan.

Skolbarnsomsorg
3%

Fritid och kultur
1%

Äldreomsorg
35%

Utbildning
22%

Förskola
8%

Fysisk
verksamhet
2%
Omsorg om funktionshindrade
13%

Nämnd och förvaltningsadm.
4%

Försörjningsstöd och
arb.åtgärder
5%

Individ- och familjeomsorg
7%

Fördelning av stadsdelsnämndens budget 2005 per verksamhetsområde

BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE
främst beroende på ökade lokalkostnader om

Anslag 1

5,5 mnkr för tomma administrationslokaler. Intäkterna förväntas bli lägre på grund av minskad lokalut-

Nämnd
och förvaltningsadministration
Mnkr
Intäkter

Verksamhetsplan Prognos 2004
2005
Oktober

hyrning. Budgeten för 2005 beräknas hålla trots
ökade lokalkostnader.

Bokslut
2003

7,1

10,3

8,5

Kostnader

-65,2

-63,9

-59,8

Netto

-58,1

-53,6

-51,3

Individ- och familjeomsorg
Mnkr
Intäkter

Kostnaderna för nämnd och förvaltningsadministration beräknas öka något jämfört med 2003 och 2004
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2005
Oktober

Bokslut
2003

11,6

11,4

10,1

Kostnader

-117,6

-116,2

-109,9

Netto

-106,0

104,8

-99,8

VERKSAMHETSPLAN 2005

Budgeten för år 2005 beräknas rymma pris- och

Kostnaderna för individ- och familjeomsorg beräk-

löneökningar under året.

nas öka något jämfört med 2004. Intäkterna beräknas
till samma nivå som 2004. Av de tilldelade medlen

I verksamhetsplanen för år 2005 ingår budget för

för individ och familj har 3,0 mnkr omfördelats till

barn i behov av särskilt stöd.

omsorg om funktionshindrade. Budgeten beräknas

Skolbarnsomsorg och utbildning

rymma kostnader för pris- och löneökningar under
2005.

Mnkr

Fysisk verksamhet
Mnkr

Intäkter

Verksamhetsplan Prognos 2004
2005
Oktober

Intäkter

Verksamhetsplan Prognos 2004
2005
Oktober

Bokslut
2003

7,0

7,1

7,5

Kostnader

-38,4

-35,9

34,1

Netto

-31,4

-28,8

-26,6

Bokslut
2003

59,9

59,7

60,9

Kostnader

-415,5

-407,3

-405,9

Netto

-355,6

-347,6

-345,0

Utbildning och skolbarnomsorgs kostnader beräknas
bli högre 2005 än 2004 och 2003 på grund av ökade
prestationer inom utbildning. Intäkterna ligger på

Kostnadsbudgeten för fysisk verksamhet ökar 2005

samma nivå som 2004. I kostnaderna och intäkterna

med 2,5 mnkr jämfört med 2004. Ett nytt resursför-

ingår även barn i behov av särskilt stöd. Budgeten

delningssystem för stadsmiljöverksamheten ger del-

beräknas rymma pris- och löneökningar under året.

vis genomslag 2005 genom ytterligare medel för
utveckling av skötseln av parker och naturområden

Barn i behov av särskilt stöd

samt genom förstärkning av agenda 21-

Ingår från och med år 2005 i anslagen för förskola

verksamheten.

och utbildning. Kostnaderna och intäkterna för 2004

Av de tilldelade medlen för fysisk verksamhet har

och 2003 har även fördelats till förskola och utbild-

förvaltningen omfördelat 3,0 mnkr till omsorg om

ning för att kunna göra en jämförelse mellan åren.

funktionshindrade. Budgeten för 2005 är 2,6 mnkr

Äldreomsorg

högre än prognosen för 2004. Pris- och löneökningar

Mnkr

för år 2005 bedöms därför kunna rymmas inom den
tilldelade budgeten.

Intäkter

Förskoleverksamhet
Mnkr
Intäkter

Verksamhetsplan Prognos 2004
2005
Oktober

Verksamhetsplan Prognos 2004
2005
Oktober

Bokslut
2003

10,1

20,4

20,2

Kostnader

-131,8

-137,8

-134,2

Netto

-121,7

-117,4

-114,0

Bokslut
2003

131,9

165,7

160,4

Kostnader

-640,8

-662,8

-683,5

Netto

-508,9

-497,1

-523,1

Äldreomsorgens kostnader prognosticeras bli lägre år
2004 och 2005 jämfört med bokslutet för år 2003.
Detta beror främst att behovet av platser inom heldygnsomsorgen successivt minskar och därmed också

Kostnaderna för förskoleverksamheten beräknas

kostnaderna för beställaravdelningen. Vidare beror

2005 bli lägre än prognosen för 2004 och bokslut

minskningen på effektiviseringar inom utföraravdel-

2003. Trots prestationsökningar inom förskolan

ningen. Intäktsminskningen beror främst på färre sålda

beräknas kostnaderna minska när Flyktningsförsko-

platser inom servicehusen på grund av övergången till

lan avvecklas vid årsskiftet i och med att Integra-

seniorboenden.

tionsförvaltningen upphör att köpa förskoleplatserna.

Budgeten för år 2005 är något högre än progno-

Då verksamheten avvecklas minskar även förvalt-

sen för år 2004 och beräknas rymma pris- och löne-

ningens intäkter, vilket förklarar att även de budgete-

ökningar för år 2005.

rade intäkterna är betydligt lägre än prognostiserade
för 2004.
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Omsorg om funktionshindrade
Mnkr
Intäkter

Verksamhetsplan Prognos 2004
2005
Oktober

Fritid och kultur
Bokslut
2003

Mnkr

Verksamhetsplan Prognos 2004
2005
Oktober

Intäkter

86,4

87,0

92,5

Kostnader

-272,6

-271,2

-267,4

Kostnader

Netto

-186,4

-184,2

-174,9

Netto

Bokslut
2003

6,0

6,1

5,5

-13,8

-12,2

-12,5

-7,8

-6,1

-7,0

Jämfört med bokslut 2003 beräknar Omsorg om

Kostnaderna för fritid och kultur beräknas bli något

funktionshindrade högre kostnader och lägre intäkter

högre 2005 än 2004 och 2003 med anledning av att

för år 2004 och 2005. Avvikelsen på kostnadssidan

en satsning görs på fritidsverksamhet för unga.

avser främst pris- och prestationsökningar. I progno-

Anslag 2

sen för 2004 ingår engångskostnader för nybyggnad
av gruppbostad om 5,2 mnkr.

Försörjningsstöd och
arbetsmarknadsåtgärder

Intäktsavvikelsen beror på minskade intäkter från
försäkringskassan för LASS på grund av att fler

Mnkr

brukare väljer privata utförare.

Verksamhetsplan Prognos 2004
2005
Oktober

Intäkter

Inför budget 2005 har medel på sammanlagt 6,0
mnkr omfördelas till Omsorg om funktionshindrade
från Individ – och familjeomsorg och Stadsmiljö.

Bokslut
2003

10,8

11,3

9,9

Kostnader

-77,6

-74,0

-67,7

Netto

-66,8

-62,7

-58,8

Trots denna budgetförstärkning beräknas inte prisoch löneökningar rymmas under året. I budgeten för

Antalet hushåll med behov av försörjningsstöd har

år 2005 ingår medel för korttidstillsyn för barn över

ökat sedan år 2003 vilket medfört att kostnaderna

tolv år. Kostnaden för verksamheten är överflyttad

ökat. Resurserna för försörjningsstöd har inte varit

från utbildningsnämnden och beräknas till ca 7 mnkr.

tillräckliga. I samband med budget 2005 tilldelas

Budgetramen förväntas minska med 2,5 mnkr om

förvaltningen genom det nya resursfördelningssy-

kommunfullmäktige beslutar om nytt resursfördel-

stemet ytterligare 14,5 mnkr för verksamheten för-

ningssystem.

sörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. Budgeten
för 2005 är därmed något högre än prognosen för
2004 och beräknas kunna rymma pris- och löneökningar under året. Intäkterna 2005 beräknas till motsvarande nivå som 2004.
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Övriga redovisningar
FN:S BARNKONVENTION
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av Generalförsamlingen den 20 november 1989. FN:s konvention om
barnets rättigheter består av 54 artiklar. Konventionen utgår ifrån att barndomen har ett värde i sig och att barn är en
utsatt grupp i samhället med särskilda behov av omvårdnad och skydd, som också innefattar ett rättsligt skydd. Konventionen bygger på fyra viktiga principer:
 att barnet har rätt till likvärdiga villkor
 att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
 att barnet har rätt till liv och utveckling
 att barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad
Sverige ratificerade konventionen den 29 juni 1990.
Förutom de åtgärder som vidtas på nationell nivå vilar ett stort ansvar på kommuner och landsting att omsätta barnkonventionen till praktisk handling i strävan att förstärka barns rättigheter. Barnkonventionen skall prägla allt arbete
som bedrivs i staden. Den skall genomsyra stadens alla verksamheter oavsett om verksamheten bedrivs i egen eller
enskild regi, bolag eller stiftelse. Utgångspunkten är att all verksamhet som bedrivs
i staden påverkar barnets levnads- och uppväxtvillkor. Barnet har rätt att komma till tals och bemötas som medborgare med egna rättigheter. Det är i det lokala arbetet som barnkonventionen förvandlas från ord till handling. Barnkonventionen ställer krav på ett förändrat arbetssätt så att barnperspektivet är en naturlig del
i det vardagliga arbetet.
Stockholms stad skall arbeta för
 att barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som fattas (artikel 3)
 att barnet har rätt att komma till tals (artikel 12)
 att varje barn har samma rättighet och lika värde, ingen skall diskrimineras (artikel 2)
 att varje barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)

Åtgärdsplan för Maria – Gamla stans stadsdelsnämnd
Nedan redovisas stadsdelsnämndens plan och vilka åtgärder som behöver utvecklas, uppmärksammas eller förändras
för att konventionens intentioner ska förverkligas.
Utvecklingsområde

Åtgärd

Ansvarig

Tids-

för åtgärden

plan

Enhetschefer

Under

Barnperspektiv vid alla beslut som

I alla tjänsteutlåtanden som direkt eller

direkt eller indirekt rör barn.

indirekt rör barn ska finnas rubrik ”Barn”.

Kunskapsspridning om FN:s barn-

Göra planerna kända hos medarbetarna.

Enhetschefer

Lägga in planerna i förvaltningshandboken

Verksamhets/intern-

konvention och stadens handlingsprogram.

Under
2005

controller

Barnperspektiv vid myndighetsut-

I alla grundutredningar ska finnas rubriken

övning inom individ - och familje-

”Barn” där information om barnens situa-

omsorg för vuxna inkl. försörjnings-

tion dokumenteras.

stöd.
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Unga ska ha möjlighet till inflytan-

Ta fram en handlingsplan.

Enhetschef

de i frågor som rör deras närmiljö.
Elevdemokrati

Under
2005

Undersöka möjligheterna att bilda ett elev-

Chef Barn och Ung-

Under

forum.

dom

2005

Upprätta rutiner för elevernas medverkan i

Rektor

skolans arbetsmiljöarbete.
Stöd till barn i förskolan med annat
modersmål än svenska
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Programchef förskola

Under
2005

Utveckla metoder
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INTERNKONTROLLPLAN 2005
Utifrån nämndens system för internkontroll som beslutades i stadsdelsnämnden 2004-03-25 har förvaltningens "internrevisorer" på uppdrag av stadsdelsdirektören sammanställt en risk- och väsentlighetsanalys som underlag till den
årliga internkontrollplanen. Grunden för denna analys har varit avdelningarnas risk- och väsentlighetsanalys för sin
egen verksamhet. Viktiga utgångspunkter för analysen har varit kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv, erfarenheter från tidigare års granskningar, förändringar i förvaltningens organisation med mera. I analysen av väsentlighet
har de konsekvenser värderats som kan uppstå för kommunen eller enskilda medborgare vid fel och misskötsel. Olika
slag av konsekvenser har bedömts, ekonomiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade. I analysen av risk har
sannolikheten värderats för olika slag och grader av fel eller misskötsel kan uppstå.
Avdelningarnas analyser samt externa och interna granskningar av nämndens verksamhet har legat till grund för
2005 års förslag till plan för intern kontroll.
Planen innebär att
 Stickprov av verksamhetsavdelningarnas löpande interna kontroll avseende rutiner
 Standardiserad granskning av
− en pedagogisk enhet
−

en enhet inom äldreomsorg

−

en enhet inom omsorg om funktionshindrade

För att samtliga utförda kontroller ska få någon betydelse kommer resultaten återföras till berörd enhet. Resultaten av
granskningarna sammanställs och rapporteras löpande till nämnden under verksamhetsåret.
Område/rutin

Kontrollmoment

som ska grans-

Huvudansvarig

Kontrollan-

Metod

för rutinen

svar

Avdelningschef

Förvaltningens

Rutinbeskrivning och stick-

Personal, Kansli &

internrevisorer

prov för efterlevnad

ka

Lönehantering

Underlag för löneutbetalning

IT
Larm

Rutiner för larmansvariga och

Avdelningschef

Förvaltningens

Rutinbeskrivning och stick-

arkivering

Utförare Omsorg

internrevisorer

prov för efterlevnad

Avdelningschef

Förvaltningens

Rutinbeskrivning och stick-

Bidrag & Vuxen-

internrevisorer

prov för efterlevnad

om funktionshindrade och äldre
Socialbidrag

Rutiner för utanordning

stöd
IT-säkerhet och

Kontroll av beviljade behörig-

Avdelningschef

Förvaltningens

Rutinbeskrivning och stick-

behörigheter till

heter

Personal, Kansli &

internrevisorer

prov för efterlevnad

datasystem

IT

Olycksfall inom

Rutiner för att förhindra olycks-

Avdelningschef

Förvaltningens

Rutinbeskrivning och stick-

förskola, skola

fall

Barn & Ungdom

internrevisorer

prov efterlevnad

Kemikaliehan-

Rutiner för att förhindra olycks-

Avdelningschef

Förvaltningens

Rutinbeskrivning och stick-

tering

fall

Barn & Ungdom

internrevisorer

prov efterlevnad

och parklekar
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Område/rutin

Kontrollmoment

som ska grans-

Huvudansvarig

Kontrollan-

för rutinen

svar

Metod

ka

Dokumentation

Rutiner för att följa föreskrifter

Avdelningschef

Förvaltningens

Rutinbeskrivning och stick-

enligt Social-

för social dokumentation inom

Utförare Omsorg

internrevisorer

prov efterlevnad

tjänstlagen

äldre- och handikappomsorg

om funktionshindrade och äldre

Ersättningskrav

Rutiner för ersättningsanspråk

Avdelningschef

Förvaltningens

Rutinbeskrivning och stick-

avseende vård

från föräldrar vars barn vårdas i

Barn & Ungdom

internrevisorer

prov efterlevnad

i familjehem

familjehem

Lokaler

Rutiner vid uthyrning och för-

Stadsdelsdirektör

Förvaltningens

Rutinbeskrivning och stick-

internrevisorer

prov efterlevnad

Förvaltningens

Rutinbeskrivning och stick-

internrevisorer

prov efterlevnad

hyrning.
Avtalsvård

Rutiner för uppföljning av kor-

Stadsdelsdirektör

rekt debitering och avtalad
insats utförs
Anmälan av

Efterlevnad av stadens riktlinjer

Samtliga

Förvaltningens

Rutinbeskrivning och stick-

tjänstmanna-

och lokala rutiner

avdelningschefer

internrevisorer

prov efterlevnad

beslut
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TIDSPLAN FÖR UPPFÖLJNINGAR AV VERKSAMHETSPLANEN 2005
Ärende/aktivitet som

Huvudansvarig för

Beslut av

Rapport till

ska avrapporteras

avrapporteringen

SDN

SLK

Förvaltningens bokslut för 2004, kontorsutlåtande

Ekonomichef

Enheternas kvalitetsgarantier

Verksamhets-

2005-01-19
2005-01-27

/interncontroller
Förvaltningens verksamhetsberättelse för 2004, kon-

Ekonomichef

2005-02-04

Ekonomichef

2005-02-16

torsutlåtande
Förvaltningens underlag till budget för 2006 med
beräkningar för 2007 och 2008, kontorsutlåtande
Stadsdelsnämndens beslut om bokslut och verksam-

Stadsdelsdirektör

2005-02-17

2005-02-18

Stadsdelsdirektör

2005-02-17

2005-03-03

Månadsrapport för februari

Ekonomichef

2005-03-31

Månadsrapport för mars

Ekonomichef

2005-04-21

Förvaltningens delårsrapport samt tertialrapport 1 per

Ekonomichef

hetsberättelse för 2004
Stadsdelsnämndens beslut om budget för 2006 med
beräkningar för 2007 och 2008

2005-05-13

den 30 april med prognos för 2005, kontorsutlåtande
Stadsdelsnämndens beslut om delårsrapport samt

Stadsdelsdirektör

2005-05-19

Månadsrapport för maj

Ekonomichef

2005-06-16

Månadsrapport för juli

Ekonomichef

2005-08-25

Förvaltningens delårsrapport samt tertialrapport 2 per

Ekonomichef

2005-05-23

tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2005

2005-09-16

den 31 augusti med prognos för 2005, kontorsutlåtande
Stadsdelsnämndens beslut om delårsrapport samt terti-

Stadsdelsdirektör

2005-09-22

Månadsrapport för september

Ekonomichef

2005-10-20

Månadsrapport för oktober

Ekonomichef

2005-12-01

Förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för

Ekonomichef

2005-09-23

alrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2005

2005-12-09

2006, kontorsutlåtande
Stadsdelsnämndens beslut om budget/verksamhetsplan

Stadsdelsdirektör

för 2006

MARIA – GAMLA STANS STADSDELSNÄMND

54

2005-12-15

2005-12-30

