BILAGA: SÖDERMALMS STADSDELSNÄMNDS MÅL ENLIGT REVIDERAT VP 2007

KF:s mål

Nämndens mål

Vad ska följas upp

Arbetssätt

Rapport till
nämnd
T2

VB

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

Alla som idag är
socialbidragsberoende på grund av
arbetsbrist ska garanteras insats inom
fem dagar

Allt arbete inom social omsorg
ska utgå från kunskapsbaserade Antal personer som är
metoder
socialbidragsberoende p g a
arbetsbrist och fått planering
Antalet hushåll som erhåller
inom fem dagar
ekonomiskt bistånd ska under
året upp till i genomsnitt högst Antalet hushåll per månad
Statistik
888 per månad
Antal socialbidragsberoende
Alla som idag är
som fått en planering inom fem
socialbidragsberoende på grund dagar
av arbetsbrist ska garanteras en
planering inom fem dagar

X

X

Arbetsmarknadsåtgärder
Öka förvärvsfrekvensen
Minska arbetslösheten bland
ungdomar
Öka andelen som arbetar i privat
sektor

Öka andelen praktikplatser för
arbetslösa i privat sektor.

Söderjobbs insatser ska följas
Statistik
upp.
Antal ungdomar som tar kontakt
Minska arbetslösheten framförall
med stadsdelsförvaltningen på
bland ungdomar.
Statistik
grund av arbetslöshet samt hur
många av dem som får arbete.
Öka andelen praktikplatser för Ungdomshandläggarnas insatser
Statistik
arbetslösa i privat sektor.
ska följas upp.

Flyktingmottagande
Andelen nyanlända flyktingar som har
arbete inom introduktionsperioden
ska öka i jämförelse med 2006 års
utgång

Nämndmål saknas då stadsdelen
tar emot cirka 10 flyktingar per
år.

X
X

X
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T2

Andelen invandrare som har
praktik/arbete kombinerat med
svensk-undervisning ska öka i
jämförelse med 2006 års utgång

VB

Nämndmål saknas då stadsdelen
tar emot cirka 10 flyktingar per
år.

Kultur och föreningsverksamhet
Det lokala kulturutbudet i staden ska
stärkas och utökas för att öka
tillgängligheten till kulturen
Alla barn och ungdomar i
stadsdelsnämndsområdet ska ges
möjlighet att uppleva och själva utöva
olika former av kultur

Nämndmål saknas

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

Att en organiserad
kulturaktivitet anordnats inom
respektive förskola under året

Uppgifter från förskolan
om vilka organiserade
kulturaktiviteter som
anordnats under året.

X

Valfriheten ska öka
Föräldrarnas valfrihet ska öka genom
fler alternativ i barnomsorgen
Valfriheten för äldre ska öka jämfört
med tidigare år
Valfriheten för funktionshindrade ska
öka jämfört med tidigare år

Se text i VP 2007 under
rubriken Staden ska skapa
förutsättningar för att ge
medborgarna så stor valfrihet
som möjligt

X

Skola för kunskap
Förskola
Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3
år) bör som mest vara 14 barn och för
de äldre barnen (4-5 år) som mest 18
barn

Antalet barn i
småbarnsgrupperna (1-3 år) bör
Att antalet barn
inte vara fler än 14
överensstämmer med målet

Ta fram uppgifter från
Bosko

X

X

BILAGA: SÖDERMALMS STADSDELSNÄMNDS MÅL ENLIGT REVIDERAT VP 2007

KF:s mål

Nämndens mål

Vad ska följas upp

Arbetssätt

Rapport till
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Andelen förskollärare i barnomsorgen
ska öka

Antalet i barn i grupper med
Att antalet barn
äldre barn (4-5 år) bör inte vara
överensstämmer med målet
fler än 18
Andelen förskollärare ska öka
Jämföra andelen förskollärare
2007
2006-10-13 med 2007-05-31
Det ska finnas minst en
förskollärare på varje
förskoleavdelning
Upprätthålla
barnomsorgsgarantin
Allt arbete med barn och
ungdomar ska bedrivas utifrån
ett synsätt som bygger på riskoch skyddsfaktorer
Alla barn ska, utifrån sin
förmåga stimuleras till att
påverka sin vardag i förskolan

X

X

Statistikuppgifter från
förskolorna

X

Antal förskollärare per
avdelning

Redovisning genom
uppgifter från förskolorna

X

Att alla barn fått plats inom
garantitiden

Statistik

X

Antal medarbetare med
preventionsutbildning

Statistik

X

Förskolornas arbetsmetoder

Förskolorna redovisar
sina arbetsmetoder i
kvalitetsredovisningen

X

Verksamhet för barn och ungdom
Varje kväll fritidsgården är
öppen ska minst en organiserad
fritidsaktivitet som stärker
Antalet aktiviteter som stärker
ungdomarnas självkänsla
ungdomarnas självkänsla
anordnas
Parklekarna på Södermalm ska
erbjuda en god verksamhet

Ta fram uppgifter från
Bosko

VB

Brukarnöjdhet

Statistikuppgifter från
fritidsgården

Enkät om
brukarnöjdheten av den
anordnade aktiviteten

X

X
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Högre kvalitet i omsorgen
Äldreomsorg
Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört
med föregående år

Den enskilde ska ges större inflytande
över insatsen

Kvalitetsgarantier för
biståndsbedömningen ska införas som
syftar till att säkerställa att en rättvis
och lika biståndsbedömning sker i
hela staden
En värdighetsgaranti ska arbetas fram

Se text i VP 2007

Brukarenkäter om
kvaliteten

För att säkerställa den äldres
inflytande och trygghet ska
insatserna planeras, utformas
och följas upp i samverkan med Antal inkomna genomförandeden enskilde.
planer hos beställaren jämfört
med antalet pågående
Genomförandeplaner för äldre beställningar.
personer med biståndsbedömda
insatser ska upprättas.

Beställaren rapporterar
andel inkomna
genomförandeplaner
i relation till antalet
pågående beställningar för
egen regi respektive
extern regi.

Biståndshandläggningen ska
vara rättssäker och
kännetecknas av en god
tillgänglighet och ett gott
bemötande
Förvaltningen kommer att
påbörja arbetet då centrala
direktiv finns

Följa upp resultaten från
aktgranskningen avseende
rättsäkerheten samt att
resultaten från brukarenkäten
avseende tillgänglighet
bemötandet.

X

X

X

X

Aktgranskning enligt en
fastställd mall
X
Enkät till brukare om
nöjdheten
X
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Livskvaliteten för de äldre inom vårdoch omsorgsboenden samt
för hemtjänstmottagare ska öka
genom att vardagsaktiviteter
ges en mer framträdande roll

Servicehus ska bevaras som
boendeform
Hemtjänsten ska utvecklas för att
kunna möta ett ökat behov av vårdoch omsorgsinsatser i det ordinära
boendet
Fler dagverksamheter för samvaro och
aktiviteter ska inrättas

Mätning av hur många äldre
inom vård- och
För att öka livskvaliteten i
omsorgsboendena som har
äldreomsorgen ska äldre i vård- planerad utevistelse i sin
och omsorgsboende erbjudas
genomförandeplan samt hur
utevistelse minst en gång per
många av dessa har blivit
månad.
erbjudna utevistelse och hur
ofta
Servicehusen kommer att
bevaras tillsvidare i avvaktan på
Att Södermalms sdf har ett
äldrenämndens efterfrågeanalys
tillräckligt utbud
och genomgång av
servicehusens standard.

Mätning genom
internkontroll under en
månad

Statistik

Se text i VP

Utveckla det stöd som ges till
anhörigvårdarna

Samarbetet med landstinget ska
förbättras för att öka tryggheten för de
äldre

Se text i VP

X

X

X

Se text i VP

Fler anhörigvårdare ska uppleva att de
får ett bra stöd

VB

X

Anhörigvårdarnas nöjdhet med
verksamheten

Enkät till anhörigvårdare
om upplevelsen av stöd

X
X
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Utbildningsgraden ska höjas bland
medarbetarna
Äldre och deras anhöriga ska få
tillgång till bättre information om
möjligheter och specifika hjälpinsatser
Frivilligorganisationernas arbete med
äldre ska uppmuntras och utvecklas
Satsningar ska göras för att
uppmärksamma matens betydelse för
äldres hälsa och livskvalitet

Att 90 % av de
90 % av medarbetarna ska ha
tillsvidareanställda
adekvat utbildning för att arbeta
vårdbiträdena har adekvat
inom äldreomsorgen
utbildning

X

Se text i VP

X

Se text i VP
Alla enheter inom
äldreomsorgen ska ha en
framtagen rutin för hur de äldre
ska erbjudas en inbjudande
matsituation.

X
Att äldre upplever sin
matsituation inbjudande
Att rutin finns och metod finns
för att säkerställa rutinen

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Fler nöjda brukare jämfört med
Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört
Brukarnas nöjdhet avseende
2006
med föregående år
omsorgen
Insatserna ska planeras,
utformas och följas upp i
samverkan med den enskilde
Den enskilde ska ges större inflytande
över insatsen

Enheten rapporterar
andelen utbildade
vårdbiträden,
andelen undersköterskor
andelen sjuksköterskor

Genomförandeplaner för
personer under 65 år med
biståndsbedömda insatser ska
upprättas

VB

Antal inkomna genomförandeplaner hos beställaren jämfört
med antalet pågående
beställningar.

Enkät till brukarna
X

Internkontroll att rutiner
finns

Brukarenkäter
Beställaren rapporterar
andel inkomna
genomförandeplaner
i relation till antalet
pågående beställningar för
egen regi respektive
extern regi.

X

X

X
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Personer tillhörande LSS
personkrets ska få information
om möjligheten till individuell
plan enligt LSS 10 §

Kvalitetsgarantier för
biståndsbedömningen ska införas som
syftar till att säkerställa att en rättvis
och lika biståndsbedömning sker i
hela staden

Biståndshandläggningen ska
vara rättssäker och
kännetecknas av en god
tillgänglighet och ett gott
bemötande.

Antalet personer tillhörande
LSS personkrets som har fått
information om rätten till
individuell plan

VB

Aktgranskning
X

Att resultaten från
aktgranskningen visar på en god
rättssäkerhet (jmf resultat från
2006 års aktgranskning) samt
att resultaten från brukarenkäten
visar på en god tillgänglighet
och ett gott bemötande.

Aktgranskning enligt en
fastställd mall.
Enkät till brukare om
nöjdheten avseende den
funktionshindrades
upplevelse av
biståndshandläggarnas
tillgänglighet och
bemötande

X

Antal enheter som tillämpar
respektive arbetssätt

Enkät

X

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri
Nämndmål saknas
Kvinnofrid ska råda både i hemmen
och på gatorna
Allt arbete inom Social Omsorg
ska utgå från kunskapsbaserade
metoder
Allt arbete för barn och
ungdomar ska bedrivas utifrån
ett synsätt som bygger på riskoch skyddsfaktorer
Insatserna för brukarna inom
Social Omsorg ska i första hand
ske i närmiljön
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VB

Barn och unga

Förebyggande och tidiga insatser till
barn och ungdomar ska prioriteras

Samarbetet mellan individ- och
familjeomsorgen och skolan ska
stärkas

Barn och ungdomar vars
föräldrar har psykiska
funktionshinder och/eller
missbruksproblem ska
särskilt uppmärksammas och
stödjas

Inventering och redovisning av
antal barn och unga som har fått
Statistik
stöd.

Föräldrastödjande
arbetsmetoder ska utvecklas

X

Utveckla tidiga och
förebyggande insatser för
barn och unga i närområdet
för att förhindra
institutionsplaceringar

X

Se text i VP

X

Vuxna
Hemlöshet ska förebyggas och olika
stöd- och vårdboenden ska utvecklas
Alla hemlösa ska omfattas av taköver-huvudet-garantin

X

Fungerande vårdkedjor ska
samordnas för personer med
beroendeproblematik
Tak-över-huvudet garantin ska
utvecklas mot ett mer planerat
boende

Arbetet med att utveckla
förvaltningens boendekedja

Utvärdera om fler
målgrupper kommit i
åtnjutande av
boendekedjan
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För personer med psykiska
funktionsnedsättningar ska bostäder i
olika former byggas ut och
möjligheterna till sysselsättning,
studier och arbete förbättras

Psykiatrin Södra och Social
omsorg ska samarbeta kring alla
gemensamma brukare.
Antalet boenden för psykiskt
funktionshindrade ska öka.

Antalet gemensamma vård- och
handlingsplaner
Redovisa antal boendeoch sysselsättningsplatser,
Antalet boende- och
samt vård- och
sysselsättningsplatser
handlingsplaner.

VB

X

Antalet sysselsättningsplatser
för personer med psykiskt
funktionshinder ska öka.

En trygg och snygg stad
Stadsmiljö

Säkra möjligheterna till lokalt
inflytande över angelägna
stadsmiljöfrågor

Medborgarna ska ges
möjligheter att vid samråd,
enkäter och via hemsidan lämna
synpunkter kring
parkupprustningar och andra
stadsmiljöfrågor inom
stadsdelsnämndens
ansvarsområde.

Redovisa genomförda
samrådsmöten,
enkätundersökningar och
rådslag samt i de fall där
synpunkter har kunnat lämnas
på förvaltningens hemsida.

Genomförande av
samrådsmöten,
enkätundersökningar och
råslag inför
parkupprustningar.
Synpunkter på
parkupprustningar och
övrig
stadsmiljöverksamhet ska
även kunna lämnas på
förvaltningens hemsida.

X
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VB

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Genom god ekonomisk hushållning
säkra en långsiktig balans i ekonomin

Stadsdelsnämndens
verksamheter ska hålla sig inom Att enheterna håller budget
fastställd budget.

Uppföljning av åtagandet
sker till stadsdelsnämnden
genom månadsrapporter,
tertialrapporter och
verksamhetsberättelse
enligt fastställd tidsplan.

X

X

Stadens ska vara en attraktiv arbetsgivare
Redovisning av resultatet från
skyddsronden avseende den
psykosociala enkäten alternativt
90 % av medarbetarna upplever
chefernas bedömning, –
sitt arbete som stimulerande
arbetsmiljö, delaktighet,
senast 2007-12-31.
arbetssätt, ledarskap och att
medarbetarna upplever sitt
arbete som stimulerande.

Vid utgången av år 2007 ska
sjukfrånvaron ha minskat
jämfört med år 2006.

Redovisning av
sjukfrånvarokostnader och
sjuklöneavdrag jämfört med
2006-12-31.

Uppföljning sker på
enhetsnivå inom
förvaltningens alla
enheter

X

Ekonomiavdelningen tar
fram statistik.
X
Uppföljning genom
stadens statistik.

X
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Antalet medarbetare, som år
2007 behöver
rehabiliteringsinsatser, ska
minska jämfört med år 2006.

Uppföljning av
rehabiliteringsinsatserna berör
de personer som är sjukskrivna
mer än 28 dagar eller har haft 6
korta sjukfrånvarotillfällen
Uppföljning sker på
under en 12-månadersperiod
enhetsnivå inom
förvaltningens alla
enheter
Enheten rapporterar hur många
personer som får
rehabiliteringsinsatser samt
jämförelse med 2006-12-31.

Medarbetarna ska erbjudas
kompetensutveckling som
fastställts i individuell
kompetensutvecklingsplan.

Uppföljning av antal
kompetensutvecklingsplaner

Likabehandlingsplanen

Uppföljning av målen i
Likabehandlingsplan

Uppföljning sker på
enhetsnivå inom
förvaltningens alla
enheter.
Internkontroll/stickprov
under vecka 21 vid
utvalda enheter från varje
avdelning, PM bifogas
tertialrapport 2

X

VB

X

X

X

X

X

