BILAGA: SÖDERMALMS STADSDELSNÄMNDS SKA - KRAV ENLIGT VP 2007

KF:s Ska-krav för
stadsdelsnämnderna

Prioriterade
ska-krav 2007

Arbetssätt

Uppföljning

Rapport till
nämnd
T2

VB

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök
Ekonomiskt bistånd

Minska behovet av och förkorta
bidragstiden genom individuella
lösningar och tidiga insatser

x

Utveckla arbetsmetoder och
samverkan med privat och offentlig
arbetsförmedling, försäkringskassa
och landsting för att stödja individen
till egen/annan försörjning

x

Eftersträva att utvecklingsarbete
inom ekonomiskt bistånd bedrivs
samarbete mellan flera
stadsdelsnämnder

x

För arbetslösa är det av vikt med
skyndsam handläggning för att så
skyndsamt som möjligt hjälpa dem
ut i arbete igen .
Mottagningsgruppen samlar därför
in alla uppgifter som är
nödvändiga för handläggning av
Statistik
ärendet, från den sökande samt ber
den arbetslöse att gå till
informationsmötet på Söderjobb.
Mottagningen remitterar sedan den
arbetslöse direkt till Utredningsgruppen.
Delta i RESAM, en lokal
samverkansgrupp bestående av
försäkringskassan,
öppenvårdspsykiatrin,
arbetsförmedlingen och
Antal protokollförda möten
stadsdelsförvaltningen. Målgrupp
med RESAM
är alla som är mellan 18-65 år och
som har en insats från någon av
parterna. Syftet är att förhindra att
personer ”ramlar mellan stolarna”.

Sammanslagning av de två
stadsdelsförvaltningarna på
Södermalm

Att samgåendet är verkställt
070701

x

x

x

x
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KF:s Ska-krav för
stadsdelsnämnderna

Prioriterade
ska-krav 2007

Arbetssätt

Uppföljning

Rapport till
nämnd
T2

VB

Arbetsmarknadsåtgärder
Utveckla former för samverkan, samt
etablera lokala
samverkansöverenskommelser med
arbetsförmedling, försäkringskassa,
lokalt näringsliv och andra lokala
aktörer, i syfte att fastställa
ömsesidiga åtaganden för att öka
förvärvsfrekvensen

x

Antal samverkansöverenskommelser
Antal praktikplatser i
offentlig respektive privat
verksamhet

x

Söderjobb ordnar praktikplatser
Utveckla samarbetet i
förebyggande syfte

Utveckla samarbete med privata
arbetsförmedlingar, branschvisa
förmedlingar och bemanningsföretag
som komplement till den offentliga
arbetsförmedlingen
Vidta åtgärder för att minska
arbetslösheten bland ungdomar i
åldern 18-24 år och ge stöd till de
unga som står utanför både
skolväsendet och arbetsmarknaden
och som inte heller uppbär
ekonomiskt bistånd

Samverkansöverenskommelser
skrivs för RESAM,
Arbetsförmedlingen, OSA offentligt skyddat arbete,
Försäkringskassa och IWC –
International Women Centre

Redovisa förvärvsfrekvens
genom statistik

Söderjobbsmodellen utvärderas

Se text i VP

Minska arbetslösheten framför allt
bland ungdomar.
Öka andelen praktikplatser för
arbetslösa i privat sektor.

x

Söderjobbs insatser ska
utvärderas

x
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KF:s Ska-krav för
stadsdelsnämnderna

Prioriterade
ska-krav 2007

Arbetssätt

Uppföljning

Rapport till
nämnd
T2

VB

Flyktingmottagande
I samarbete med utbildningsnämnden
och arbetsförmedlingen utveckla en
för individen samlad helhet av
introduktionsprogram, SFI,
vuxenutbildning, yrkesinriktade
program, praktik och eventuella
ytterligare moment i mottagandet

X

Fortsätta att köpa tjänsten av
Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsförvaltning då
stadsdelsförvaltningen endast har
ett fåtal flyktingar varje år

x

Uppmärksamma och arbeta utifrån
barns, ungdomars, personers med
funktionsnedsättning och äldres
behov av särskilda insatser inom
introduktionsperioden

Kultur och föreningsverksamhet
I samverkan med kulturnämnden, det
fria kulturlivet och föreningar verka
för att utveckla den lokala kulturen

KS: Alla barn i förskolan ska
erbjudas minst en organiserad
kulturaktivitet per år

x

Genom ett aktivt
kommunikationsarbete nå också dem
som inte själva söker upp
kulturinstitutioner och evenemang

KS: Alla barn i förskolan ska
erbjudas minst en organiserad
kulturaktivitet per år

x

Erbjuda medborgarna lättillgänglig
konsumentvägledning

KS: Service till medborgarna
kommer att tillhandahållas genom
samarbete med andra förvaltningar

x

Valfriheten ska öka
Ska - krav saknas för området
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KF:s Ska-krav för
stadsdelsnämnderna

Prioriterade
ska-krav 2007

Arbetssätt

Uppföljning

Rapport till
nämnd
T2

VB

Skola för kunskap
Förskola
Arbeta för att begränsa antalet barn i
förskolans barngrupper till som mest
14 barn i småbarnsgrupp och 18 barn
i grupperna med de äldre barnen

Se nämndens mål

x

Upprätthålla barnomsorgsgarantin

Se nämndens mål

x

Se text i VP

x

Samverka med utbildningsnämnden
kring ett effektivt lokalutnyttjande i
förskola och grundskola

Verksamhet för barn och ungdom
Ska-krav saknas för området

Högre kvalitet i omsorgen
Äldreomsorg
Högre kvalitet, större trygghet och mer valfrihet inom äldreomsorgen
Verka för att fler öppna
dagverksamheter för samvaro och
aktiviteter inrättas,
frivilligorganisationernas insatser
inom området uppmuntras
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KF:s Ska-krav för
stadsdelsnämnderna

Prioriterade
ska-krav 2007

Arbetssätt

Uppföljning

Rapport till
nämnd
T2

Utöka möjligheterna att erbjuda äldre
dagkollo
Ta fram förslag på hur de äldres
delaktighet i matlagning och
måltidsplanering kan stärkas

VB

Se text i VP

I samarbete med
frivilligorganisationer erbjuda
”rekreationsvistelse över en dag” .

X

Se text i VP

Alla enheter ska ta fram en rutin
för hur de äldre ska erbjudas en
inbjudande matsituation

X

Undersöka möjligheten för fler
äldreboenden att laga sin egen mat

Livskvalitet
Förbättra livskvaliteten, gärna i
samarbete med frivilligorganisationer, genom att ge äldre möjlighet
till regelbunden utevistelse och
erbjuda kulturella upplevelser
Förbättra livskvaliteten genom att se
till att maten är vällagad och
näringsriktig samt att matsituationen
är inbjudande

Redovisa enheternas arbete
med utevistelser och
kulturella upplevelser inom
respektive enhet

Se nämndens mål och
text i VP

X

Se nämndens mål och
text i VP

X

Se text i VP

X

Hemtjänst
Utveckla hemtjänsten för att kunna
möta en ökad efterfrågan på en mer
flexibel hemtjänst, som bland annat
kan hantera omfattande och specifika
behov

Anhörigstöd
Arbeta aktivt med att på olika sätt
stödja anhörigvårdare

Se nämndens mål och text i VP

Stödet till anhörigvårdare kommer
bland annat att utvecklas inom
ramen för Nytorgsträffen

x
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KF:s Ska-krav för
stadsdelsnämnderna

Prioriterade
ska-krav 2007

Arbetssätt

Uppföljning

Rapport till
nämnd
T2

Erbjuda anhörigkonsulenter till stöd
för anhörigas arbete

Se text i VP

VB
X

Vård- och omsorgsboende
I samråd med äldrenämnden ansvara
för att ta fram en plan för utbyggnad,
ombyggnad och omstrukturering av
vård- och omsorgsboende inom
respektive stadsdelsnämndsområde
I samarbete med äldrenämnden bevaka
utvecklingen av behov av vård- och
omsorgsboenden med specifika
inriktningar, så kallade profilboenden

Servicehus
Bevara övriga servicehus tillsvidare i
väntan på en efterfrågeanalys och
genomgång av servicehusens status

Kommunal hälso- och sjukvård och samverkan med landstinget
Inrätta ett ledningssystem för
kvaliteten och patientsäkerheten i
enlighet med Socialstyrelsens
föreskrifter

Se text i VP

X

Demensvård
Möjliggöra för alla som arbetar med
demenssjuka kontinuerligt erbjuds
handledning och utbildning

Se text i VP

X
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KF:s Ska-krav för
stadsdelsnämnderna

Prioriterade
ska-krav 2007

Arbetssätt

Uppföljning

Rapport till
nämnd
T2

VB

Kompetensutveckling och personalförsörjning
Verka för att långsiktigt klara
personalförsörjningen genom att t.ex.
knyta starkare band till olika
utbildningsanordnare
Säkra kvaliteten genom att öka
medarbetarnas kompetens och
utbildningsgrad
Säkerställa att personal inom vårdoch omsorgsboenden såväl som
hemtjänst har kompetens inom
demensvård

Se nämndens mål

90 % av medarbetarna ska ha
adekvat utbildning för att arbeta
inom äldreomsorgen

X

X

Se text i VP

Tillsammans med äldrenämnden
satsa på utbildning inom kost och
måltidsplanering

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Ska - krav saknas inom detta område

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri
Verka för att alla familjehem har en
grundutbildning
Utveckla samverkan med de
brottsförebyggande råden
Erbjuda stöd och hjälp till kvinnor
och barn som är utsatta för våld eller
hot om våld

Se text i VP

x

Inventering av behov av utbildning
i 30 familjehem

x

Samarbete inom
stadsdelsförvaltningen för att
utveckla arbetet

x

Följa rutinerna i
stadsdelsnämndens handlingsplan
för kvinnofrid

Antal kvinnor som
erbjudits/fått stöd

x
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KF:s Ska-krav för
stadsdelsnämnderna

Prioriterade
ska-krav 2007

Arbetssätt

Uppföljning

Rapport till
nämnd
T2

VB

Initiera samverkan med myndigheter
och frivilliga aktörer
Bedriva ett aktivt förebyggande
arbete och särskilt motverka
nyrekryteringen av missbrukare i
åldern 13-25 år

Se nämndens mål

Preventionsarbete

Redovisning av
Preventionsenhetens arbete

x

Starta fler KOMET-grupper

Redovisa antal grupper

x

Nätverksmöten med grundskolan,
BVC och psykiatrin för att
uppmärksamma barn och unga.
Erbjuda föräldrar stödsamtal med
socialsekreterare, erbjuda morbarngrupper till mödrar med
psykisk problematik, Då anmälan
inkommer fattas beslut om att
inleda utredning.

Antal föräldrar som har fått
stödsamtal med socialsekreterare och deras barn.
Antal barn i mor-barn
grupperna för psykiskt sköra
föräldrar med små barn.
Antal nätverksmöten med
BVC, psykiatrin
Finns ingen automatisk
mätmetod att mäta antal
barn till föräldrar med
psykiska funktionshinder
och/eller missbruksproblem
som har kontakt med
socialtjänsten och som får
stöd. Förvaltningen ska
försöka finna en enkel
mätmetod.

Barn och unga
Utveckla det förebyggande och
uppsökande arbetet för barn och unga

Uppmärksamma barn som riskerar
att fara illa, särskilt barn till föräldrar
med missbruksproblem och psykisk
ohälsa

x

x

x
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KF:s Ska-krav för
stadsdelsnämnderna

Prioriterade
ska-krav 2007

Arbetssätt

Uppföljning

Rapport till
nämnd
T2

Utveckla det drog- och
brottsförebyggande arbetet i
samverkan med polisen, skolan och
hemmen
Prioritera stöd och hjälp till barn,
ungdomar och brottsoffer

Se nämndens mål

x

Preventionsarbete

x

Rörliga teamet tar kontakt med
hyresvärdar när information
lämnats om störande hyresgäst
eller sanitär olägenhet hos
hyresgäst

VB

Redovisning av
drogsamordnarens arbete

x

Redovisning av
Preventionsenhetens arbete

x

Vuxna
Förebygga hemlöshet genom aktiva
och tidiga insatser

Söka upp personer som är hemlösa
och motivera till stöd, vård och
behandling och utveckla olika stödoch vårdboenden

x

Stadsdelsförvaltningens uppsökare
gör sig kända bland hemlösa
missbrukare, försöker få kontakt
med dem och motivera dem till
behandling eller länkar
missbrukarna till socialtjänsten i
dennes aktuella
stadsdelsförvaltning eller annan
kommun. Uppsökarna medverkar
till att etablera kontakt mellan
missbrukare och andra
socialsekreterare som kan fortsätta
med motivationsarbetet.

Mäta antal hyresgäster som
tack vare rörliga teamets
insats inte blivit vräkta

x

Redovisa boendekedjans
arbete

Mäta antal hemlösa
missbrukare som motiverats
till behandling
x
Redovisning via
Södermalms beroendeteam
och boendekedjan
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KF:s Ska-krav för
stadsdelsnämnderna

Prioriterade
ska-krav 2007

Arbetssätt

Uppföljning

Rapport till
nämnd
T2

Samordna en långsiktig och
sammanhållen vård och behandling
för missbrukare

x

För att ytterligare stärka stödet till
den enskilde med tungt missbruk
kommer stadsdelsförvaltningarna i
projektform med stöd av medel
från länsstyrelsen att forma en
behandlingsgaranti innebärande
hög tillgänglighet och därmed
Mäta antal samordnade
snabbare insatser. Det är väl känt
vårdplaner
att den enskildes motivation till att
bryta sitt beroende är en färskvara.
Behandlingsgarantin ska innebära
att personer som söker hjälp, ska få
hjälp helst samma dag men senast
dagen efter. Den hjälpsökande ska
också tillförsäkras en samordnad
vårdplan inom tre veckor från
första besöket.

VB

x

Samverka i planering och utbyggnad
av olika boendeformer för personer
med psykiska funktionsnedsättningar
Öka utbudet av daglig sysselsättning
och stärka den enskildes möjligheter
till studier, praktik och arbete,
särskilt ska unga nyinsjuknades
behov av och intresse för daglig
sysselsättning mötas
Redovisa arbetet som skett och
resultatet av insatser för personer
med missbruksproblematik och
psykisk ohälsa

Redovisning av
Socialpsykiatriska enhetens
åtagande

Se text i VP

x

Samverkan inom Södermalms
beroendeteam mellan
beroendevård, öppenvårds
psykiatri och
stadsdelsförvaltningarna

x

Antal personer med
dubbeldiagnos i
åtgärd/insats
x
Redovisning av enheternas
samarbete kring dessa
brukare
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KF:s Ska-krav för
stadsdelsnämnderna

Prioriterade
ska-krav 2007

Arbetssätt

Uppföljning

Rapport till
nämnd
T2

Utvärdera de utvecklingsprojekt som
bedrivits inom ramen för de statliga
medlen och bedöma vilka som ska
integreras i ordinarie verksamhet

VB

Redovisning av projekt med
stöd av medel från
Länsstyrelsen samt så
kallade Miltonpengar

x

Redovisa genomförda
upphandlingar tillsammans
med andra förvaltningar.

x

Redovisa genomförda
samrådsmöten,
enkätundersökningar och
rådslag samt i de fall där
synpunkter har kunnat
lämnas via hemsidan.

x

En trygg och snygg stad
Stadsmiljö
Aktivt arbeta för att motverka de
ökande kostnaderna för
stadsmiljöverksamheten, t.ex. genom
att söka möjligheter till gemensam
och/eller kombinerad upphandling

Utveckla metoder för
medborgardialog i samverkan med
övriga berörda nämnder när det
gäller utveckling av parker,
grönområden och övrig
stadsmiljöverksamhet

Se text i VP

Se text i VP

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Ska - krav saknas

Stadens ska vara en attraktiv arbetsgivare
Ska - krav saknas

Genomföra upphandlingar av
drifts- och
investeringsentreprenader
tillsammans med andra
förvaltningar i staden när så är
möjligt.
Genomförande av samrådsmöten,
enkätundersökningar och rådslag
för att kunna tillvarata synpunkter
från medborgarna inför
parkupprustningar. Synpunkter på
parkupprustningar och övrig
stadsmiljöverksamhet ska även
kunna lämnas på förvaltningens
hemsida. Fram till 2010 avser
förvaltningen att utveckla
medborgardialogen inom
stadsmiljöverksamheten.
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