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Stadsdelsnämndens uppgifter
hetsplanen var avstämningsbar per den 30 juni 2007
och ett delårsbokslut upprättas.

Till stadsdelsnämndens ansvarsområden hör kommunal
förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till
personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, fritids- och kulturverksamhet
samt barn- och ungdomsverksamhet. Vidare ingår
i stadsdelsnämndens ansvarsområde lokalt stadsmiljöarbete, mottagning och introduktion av flyktingar, drift
och investeringar för park- och naturområden, viss
tillsynsverksamhet, konsumentvägledning, ekonomiskt
bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Senast 31 maj 2007 ska Södermalms stadsdelsnämnd anmäla sin verksamhetsplan avseende det
andra halvåret 2007 till kommunstyrelsen.

Läsanvisning
Enligt reglerna för ekonomisk förvaltning ska stadsdelsnämnden upprätta en egen budget och verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från
den budget som kommunfullmäktige fastställt.

Ansvaret för grundskola, skolbarnsomsorg, obligatorisk särskola och mellanstadieverksamhet flyttas
till utbildningsnämnden vid halvårsskiftet 2007.
Ansvaret för drift och underhåll av gator samt enklare
bygglov överflyttades till stadsbyggnadsnämnden och
markupplåtelser till trafik- och renhållningsnämnden
från och med den 1 januari 2007.

I budgeten beskrivs övergripande mål, vad
nämnder och bolagsstyrelser ska göra under året och
hur resurser fördelas. Kommunfullmäktige strävar
efter att fokus ska ligga på vilka resultat som uppnås
i stadens verksamhet.

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

Stadsdelsnämnden redovisar i sin verksamhetsplan hur den avser att arbeta för att, utifrån kommunfullmäktiges mål, uppnå god ekonomisk hushållning.

År 2007 minskas antalet stadsdelsnämnder från 18 till
14 då befintliga stadsdelsnämnder går samman. Den
nya nämnden för Södermalm inrättades den 1 januari
2007. Den nya förvaltningsorganisationen tas i drift
den 1 juli 2007. Stadsdelsnämnden för Södermalm har
anvisas budget för Maria – Gamla stans stadsdelsförvaltning respektive Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning. Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för att den
gamla och den nya organisationen ryms inom ramen
för nämndens totala budget för år 2007.

Kommunfullmäktiges direktiv är att nämnden
ska rymma sin verksamhet inom den budget som
kommunfullmäktige har fastställt. Eventuella kostnadsökningar finansieras genom omprioriteringar
inom nämndens budget.
Som en hjälp på vägen får stadsdelsförvaltningen anvisningar från stadsledningskontoret om hur
verksamhetsplanen ska disponeras.

Södermalms stadsdelsnämnd upprättade verksamhetsplaner för de två förvaltningarna var för sig
inom ramen för nämndens totala budget. Verksam-
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3

VERKSAMHETSPLAN 2007 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden står inför stora utmaningar under år
2007 när hela Södermalm ska bilda en ny stor stadsdelsförvaltning med cirka 110 000 invånare. Nettobudgeten för Södermalms stadsdelsförvaltning uppgår
till 2 020,4 mnkr.
Att under pågående verksamhetsår - där det sker
stora förändringar - kunna ha fortsatt god kontroll över
ekonomin ställer stora krav på verksamheterna. Budgethållning är överordnad måluppfyllelsen i verksamheterna i enlighet med balanskravet för kommunen.

inte återbesätta vakanser som uppstår bland
administrativ personal



myndighetsutövningen ska vara mycket noggrann och i tveksamma fall prövas av länsrätt
och/eller kammarrätt



verksamheter ska kunna omstruktureras
eller avvecklas



lokalförsörjningen ska vara effektiv

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

noga följa det ekonomiska utfallet varje månad och omedelbart vidta åtgärder om nettokostnaderna är för höga i relation till budget
för 2007



IT ska utvecklas och användas för information, administrativa uppgifter med mera



de nya kvalitetsgarantierna ska kommuniceras med medborgarna på Södermalm

KOMMUNFULLMÄKTIGES
INRIKTNINGSMÅL

För att frigöra resurser för kärnverksamheterna
genom ökad produktivitet/effektivitet hade stadsdelsnämnden följande inriktning för stadsdelsförvaltningarnas arbete under det första halvåret 2007 nämligen
att:




Nämndens verksamhetsområden är i enlighet med
budgetanvisningarna insorterade under respektive inriktningsmål. Stadsdelsnämnden följer den nya majoritetens inriktningsmål och ska - krav. De senare har
prioriterats så att några av dem ska infrias under år
2007. En fullständig redovisning av förvaltningens
arbete med kommunfullmäktiges samtliga ska - krav
och nämndens egna mål för respektive verksamhetsområde lämnas i bilagorna ”Uppföljning av målen enligt
plan år 2007 ”respektive ”Uppföljning av ska - kraven
år 2007”.
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Staden ska vara en attraktiv plats för boende,
företag och besök
BOSTADSBYGGNADSTAKTEN

JOBB I STÄLLET FÖR BIDRAG

SKA VARA HÖG

Inom stadsdelsområdet Södermalm har cirka 880 hushåll per

Fram till år 2015 utgör Hammarby Sjöstad ett av de
områden i staden där flest bostäder och arbetsplatser
tillkommer. Invånarna i stadsdelsområdet kräver idag
att det ska finnas god tillgång till förskola, lek- och
idrottsplatser samt parkområden. Stadsdelsförvaltningen har etablerat ett nära samarbete med exploateringsoch stadsbyggnadskontoren och deltar aktivt i planeringen av ny- och ombyggnader av kvarter i stadsdelsområdet. Samarbetet går bland annat ut på att undanröja eventuella planhinder för etablering av verksamheter
för barn och äldre. Stadsdelsförvaltningen har även
kontakter med såväl byggherrar som planarkitekter och
diskuterar förutsättningarna för att inrymma verksamhetslokaler. Förvaltningen deltar också i parkutformningarna med sin kunskap om lekplatser och driftsfrågor. Genom detta engagemang bidrar förvaltningen
aktivt till att göra stadsdelsområdet attraktivt för boende och företag samt att främja en hög bostadsbyggnadstakt.

månad ekonomiskt bistånd till sin försörjning. Budget för år

SATSNINGAR PÅ FÖRETAGANDE

För att uppnå en budget i balans år 2007 måste antalet
hushåll som har ekonomiskt bistånd vara oförändrat
under resterande del av året. För att nå detta mål ska
förvaltningen fortsätta utveckla forskningsbaserade och
resultatinriktade arbetssätt utifrån långsiktigt verksamma metoder. Samarbetet med arbetsförmedlingen,
försäkringskassan och landstinget ska utvecklas. Arbetsmetoder ska utvecklas för att finna rätt insatser för
personer som har en beroendeproblematik i kombination med behov av försörjningsstöd.

2007 ger utrymme för 888 hushåll med ett medelbidrag på
cirka 6 900 kr per månad och hushåll.

Ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktiges mål


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

Stadsdelsnämndens mål

Stadsdelsförvaltningen kommer under år 2007 att påbörja arbetet med att konkurrensutsätta verksamheter
som inte är myndighetsutövning enligt bilagd aktivitetsplan.
Upphandlingar ska göras på ett professionellt
sätt. Stadsdelsförvaltningen deltar under år 2007 i en
samordnad upphandling av missbruksvård i staden.
Socialtjänstförvaltningen ansvarar för genomförande,
uppföljning och avtalsvård.



Allt arbete inom Social omsorg ska utgå från
kunskapsbaserade metoder



Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd ska under året uppgå till i genomsnitt
högst 888 per månad



Alla som idag är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist ska garanteras
en planering inom fem dagar

Arbetsmarknadsåtgärder

NYFÖRETAGANDET SKA ÖKA OCH

Kommunfullmäktiges mål

ANDELEN JOBB I PRIVAT SEKTOR ÖKA



Öka förvärvsfrekvensen

Som ett led i kommunfullmäktiges mål dels att nyföretagandet ska öka, dels att skapa förutsättningar för att
ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt, kommer
förvaltningen att uppmuntra och stödja den personal
som vill överta verksamhet för att driva den i enskild
regi genom avknoppning.



Minska arbetslösheten bland ungdomar



Öka andelen som arbetar i privat sektor

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

Stadsdelsnämndens mål
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Öka andelen praktikplatser för arbetslösa i
privat sektor.

Stadsdelsförvaltningens Söderjobb riktar sig i första
hand till de arbetssökande som är helt eller delvis beroende av försörjningsstöd och som är i behov av mer
eller annat stöd än vad arbetsförmedlingen kan erbjuda.
Söderjobb ska vara en mötesplats för näringsidkare och
arbetssökande. Föreläsningar, utbildning och workshops varvas med aktiv coachning och aktivt nätverksbyggande. Söderjobb arbetar huvudsakligen mot den
öppna arbetsmarknaden. Deltagarnas arbetssätt medverkar till att såväl tidigarelägga anställningar som till
att helt nya arbetstillfällen och tjänster inrättas inom
såväl den privata som den offentliga sektorn.

I likhet med tidigare år kommer tjänsten Introduktion
av flyktingar att köpas från Enskede- Årsta- Vantörs
stadsdelförvaltning.
För nyanlända invandrare och dem som inte
behärskar svenska i sådan grad att de kan få en
praktikplats, kommer stadsdelsförvaltningen köpa
platser på den ideella föreningen IWC (International
Women Center).

STADEN SKA VÄRNA ETT VARIERAT
OCH RIKT KULTURLIV

För personer med långvarigt beroende av försörjningsstöd erbjuds omfattande insatser mot den
öppna arbetsmarknaden. Förvaltningen har möjlighet
att erbjuda personer med socialmedicinska hinder
OSA1 - anställningar under år 2007. Omsättningen
inom dessa tjänster ska fortsatt öka. Fokus på dess
karaktär av rehabiliterande övergångsanställning mot
den öppna arbetsmarknaden kommer att systematiskt
vidareutvecklas. Servicegruppen, erbjuder arbetsträning till cirka 60 personer som står långt från arbetsmarknaden.

Kultur och föreningsverksamhet
Kommunfullmäktiges mål

Förvaltningen har en lång tradition av att prioritera arbetslösa ungdomar. Detta arbete sker i nära
samarbete med arbetsförmedlingen. Några socialsekreterare kommer att vara specialiserade i arbetet med
ungdomar. De leder grupper av arbetssökande ungdomar efter ett särskilt utarbetat program där den första
insatsen oftast är praktik. Praktikanordnaren på Söderjobb gör matchningar till lämplig praktikplats för
ungdomarna.



Alla barn och ungdomar i stadsdelsnämndsområdet ska ges möjlighet att uppleva och
själva utöva olika former av kultur

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

Kulturverksamhet
Med hänsyn till en eftersträvad koncentration på
nämndens kärnverksamheter har kostnaderna för kulturinsatser av besparingsskäl begränsats samt, som en
följd härav, tjänsten som kultursekreterare dragits in
under året. Förvaltningen har under våren sett över hur
dess arbete med kulturfrågor på sikt ska utformas.
Förvaltningen föreslår att respektive berörda enheter
inom förskoleverksamheten samt omsorgen om personer med funktionshinder och äldreomsorgen - liksom
hittills under året - även i fortsättningen själva dels får
avgöra vilka kulturinsatser som erfordras, dels täcka
kostnaderna med till enheten fördelade medel.

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

Förskoleenheterna får, utöver förskolepengen,
100 kronor per inskrivet barn, som ska användas till att
erbjuda barnen minst en organiserad kulturaktivitet per

Offentligt Skyddat Arbete

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

Det lokala kulturutbudet i staden ska stärkas
och utökas för att öka tillgängligheten till kulturen



Flyktingmottagande

1



Stadsdelsnämndens mål

INTEGRATIONEN SKA ÖKA



Andelen invandrare som har praktik/arbete
kombinerat med svensk-undervisning ska öka
i jämförelse med 2006 års utgång
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invånarna lättillgänglig konsumentvägledning kan
lösas på olika sätt. När det gäller verksamheter som har
mindre omfattning inom varje stadsdelsnämnd eller är
högt specialiserade kan det finnas vinster för både
medborgare och medarbetare med en ökad samordning.

år. Exempel på detta utgör besök på teatrar, konserter,
Skansen och museer.
Barnängens världsbibliotek som ligger i Solidaritetsrörelsens Hus har för år 2007 av nämnden erhållit
ett bidrag om 50 tkr. Som ett resultat av den nämnda
översynen föreslår förvaltningen att ytterligare bidrag
inte bör lämnas med hänsyn till bibliotekets specialiserade inriktning på internationella utvecklingsfrågor
och breda rekryteringsområde. Framtida bidrag bör
sökas hos andra nämnder/myndigheter.

Under år 2007 kommer samverkan i innerstaden
(Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm) utökas till
att omfatta även Södermalm. De fyra stadsdelsförvaltningarna har undersökt möjligheterna att organisera
gemensamma funktioner för konsumentrådgivning,
budget- och skuldrådgivning samt boutredning. Syftet
är att bredda, utveckla och effektivisera de olika verksamheterna.

Konsumentvägledning
Stadens konsumentverksamhet bedrivs inom stadsdelsnämnderna. Barn och unga ska prioriteras i konsumentinformationen. Genom att konsumentnämnden har
avvecklats har stadsdelsnämnderna fått hela ansvaret
för konsumentverksamheten. Uppdraget att erbjuda

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

En ökad samverkan inom hela innerstaden förväntas bli organiserad under tredje kvartalet år 2007.
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Valfriheten ska öka
STADEN SKA SKAPA FÖRUTSÄTT-

Härutöver kan förvaltningen för egen del redovisa följande.

NINGAR FÖR ATT GE MEDBORGARNA

Barnomsorg

SÅ STOR VALFRIHET SOM MÖJLIGT

Valmöjlighet ska finnas mellan kommunal och privat
verksamhet inom förskolan. Förskoleverksamheten på
Södermalmbedrivs till lika stora delar i kommunal
respektive fristående regi. All information om olika
alternativ finns tillgänglig dels i broschyrer, dels på
stadens webbsidor. Förvaltningen kommer även under
andra halvåret 2007 att ha informationsträffar om utbudet av förskoleverksamhet på barnavårdscentralen.
Sedan det blivit möjligt att ansöka om förskola på
webben använder sig cirka 75 procent av denna möjlighet.

Kommunfullmäktiges mål


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

Utökade valmöjligheter ska enligt stadens budget under
år 2007 utredas och under år 2008 med prioritet införas
inom bland annat förskola, individ- och familjeomsorg
samt inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Fler alternativ i barnomsorgen
Stadsdelsförvaltningen kommer att:

Stadsdelsförvaltningen beaktar detta genom att
aktivt stödja anställda som önskar överta verksamhet
för att driva den i enskild regi. Det kan handla om
exempelvis att kontinuerligt informera om riktlinjer/policys samt fortbildningserbjudanden från staden
och/eller att stötta enheterna under den pågående processen.
I upphandlingar av vård och omsorg där stadsdelsförvaltningen medverkar under år 2007 kommer
fokus att riktas på att få fram fler alternativ för att öka
valfriheten för den enskilde brukaren. På Stockholm
stads hemsida finns Serviceguiden. Där presenteras
alla verksamheter såväl kommunala som privata alternativ verksamma i stadsdelarna i Stockholm.

undersöka möjligheten att i samband med nyoch ombyggnad av förskolor att starta förskoleavdelningar som förlägger sin verksamhet
utomhus en stor del av dagen,



kartlägga möjligheten och intresset bland personal och föräldrar att införa förskoleavdelningar som förlägger en stor del av sin verksamhet utomhus bland befintliga förskolor,



vid behov inrätta två- och trefamiljsystem, det
vill säga att två eller tre familjer delar på omsorgen för varandras förskolebarn i de egna
hemmen.

För att ta reda på om det finns familjer som är intresserade av att dela på omsorgen om varandras barn
planerar förvaltningen bland annat att annonsera i lokalpressen och att informera om möjligheten på hemsidan och på BVC.

Förvaltningen kommer att fortsätta ett målmedvetet kvalitetsarbete vid de verksamheter som idag
drivs i egen regi för att utgöra ett attraktivt val för den
enskilde när valfriheten utökas under år 2008. Detta
utvecklingsarbete består av flera viktiga delar: ökad
kompetens hos personalen och en verksamhet med
brukaren i fokus.

Äldre och funktionshindrade
Inom verksamhetsområdena äldreomsorg och stöd och
service till personer med funktionsnedsättning finns
idag kundval avseende hemtjänst, ledsagning och avlösning. För att kunna nyttja rätten att välja krävs tydlig
information om vilka erbjudanden som står till buds
utifrån den enskildes specifika hjälpbehov. Under år
2008 planerar staden att införa valfrihet avseende äld-

Stadsledningskontoret har utfärdat anvisningar
till policys för upphandling och konkurrensutsättning.
I enlighet med dessa redovisar förvaltningen nu aktuella planer för konkurrensutsättning av förvaltningens
verksamheter i bilaga Aktivitetsplan.
SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND
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reboende samt boende för personer med funktionsnedsättning. Redan under hösten år 2007 kan informationsinsatser bli aktuella om det utökade valfrihetssystemet
till berörda brukare.

bildning i ett antal manualbaserade metoder. Insatser
och metod ska bygga på vad som inom forskning visat
sig vara mest verksamt. Resultaten ska vara kända av
brukaren så att denne har möjlighet att välja insats.
Personer med psykiskt funktionshinder ska ges ökad
valfrihet när det gäller såväl sysselsättning som boendeform.

Social omsorg
För att möta brukarnas individuella behov har personalen inom verksamhetsområdet Social omsorg fått ut-

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND
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Skola för kunskap
Under hösten år 2007 kommer stadsdelsförvaltningen att utarbeta gemensamma rutiner och en policy
kring modersmålsstöd för Södermalms förskolor.

STOCKHOLM SKA ERBJUDA BARN OCH
FÖRÄLDRAR VALFRIHET, MÖJLIGHETER

Barnen ska erbjudas de insatser som krävs för att
var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i förskolan. Insatserna för barn med behov av särskilt stöd ska
vara individuellt utformade utifrån barnets behov,
personalens kompetens och de lokalmässiga förutsättningarna. Med hjälp av bland annat bild, musik,
rytmik och drama arbetar förskolorna med barnets
språkutveckling. Varje enskilt barns språkutveckling
analyseras och dokumenteras, vilket ger möjlighet till
såväl individuell utveckling som förutsättningar till att
tidigt upptäcka barn som är i behov av särskilt stöd.

OCH MÅNGFALD

Förskoleverksamhet
Verksamheten omfattar förskola inklusive allmän förskola
och familjedaghem. Stadsdelsnämnden driver 17 förskoleenheter med sammanlagt 2 658 barn (54 förskolor och tio
familjedaghem).

Kommunfullmäktiges mål


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



Andelen förskollärare i barnomsorgen ska öka



Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler
alternativ i barnomsorgen

Personal i förskolan, skolan och inom Social
omsorg i före detta Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning samt polisen, MVC och BVC har erbjudits att
delta i en preventionsutbildning utifrån ett synsätt som
bygger på risk- och skyddsfaktorer hos barn och unga.
Metoden innebär i korthet att arbeta förebyggande
genom att identifiera och stärka skyddsfaktorer
som goda nätverk, en väl fungerande förskola/skola
samt identifiera riskfaktorer som missbruksmiljöer.
Utbildningsinsatser kommer att erbjudas personal
inom Social omsorg och förskola i före detta MariaGamla stans stadsdelsförvaltning under åren 2007 och
2008.

Stadsdelsnämndens mål


Upprätthålla barnomsorgsgarantin



Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör
inte vara fler än 14



Antalet barn i grupper för de äldre barnen
(4-5 år) bör inte vara fler än 18



Andelen förskollärare ska öka år 2007



Det ska finnas minst en förskollärare per avdelning på varje förskola



Allt arbete med barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett synsätt som bygger på risk- och
skyddsfaktorer.



Förskolorna inom Södermalms stadsdelsområde
kommer att fokusera på olika aktiviteter som främjar
fysisk rörelse som till exempel daglig utevistelse och
planerade rörelsestunder.

Barnomsorgsgarantin och barngruppernas storlek
Stadsdelsnämnden på Södermalm har som mål för
verksamheten dels att upprätthålla barnomsorgsgarantin, dels att antalet barn i barn-grupperna (1-3 år) inte
bör inte vara fler än 14 och för de äldre barnen (4-5 år)
inte bör överstiga 18. För att klara uppdraget öppnas
nya förskoleavdelningar, vilket framgår under avsnittet
Lokalförsörjning.

Alla barn ska, utifrån sin förmåga, stimuleras
till att påverka sin vardag i förskolan.

Mål för förskolan
Förskolan har en viktig roll att stärka barns identitet
och självkänsla samt att aktivt arbeta med genusfrågor.
Alla förskolor ska ha en likabehandlingsplan. Likaså
fortsätter arbetet i förskolan för en god arbetsmiljö och
mot kränkande behandling.
SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND
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Fler förskollärare
Antalet förskollärare i förskolan ska öka år 2007. Vid
nyanställning ska behovet av fler förskollärare beaktas.

fram till och med år 2009. Huvuddelen av ökningen
sker i Södra Hammarbyhamnen Förvaltningen beräknar
att barnomsorgsplats kommer att efterfrågas för sammanlagt cirka 85 procent av barnen, varav 50 % väntas
välja kommunal barnomsorg på hela Södermalm.

Samverkan och inflytande
Föräldrar ska ha inflytande över, såväl det egna barnets
situation, som frågor av allmän betydelse inom den
berörda förskolan eller stadsdelsområdets förskoleverksamhet.

Förvaltningen beräknar att det sammantaget behövs cirka 90 nya förskoleplatser under andra halvåret
år 2007.
Hösten år 2007 står förskolorna Kryssningen och
Sjöresan klara för vardera cirka 45 barn (3 avdelningar). Förskolan Stenkolet kommer att renoveras under
hösten år 2007 och våren år 2008. Under tiden kommer nuvarande verksamhet att flytta till paviljongen
vid Sofia skola samt på Katarina Bangata 31-33.

Barnen ska utifrån sin förmåga vara delaktiga i
förskolans verksamhet till exempel vid utformningen
av förskolans miljö och/eller genom att få göra egna
val av aktiviteter och lek. I detta arbete har utformningen av den inre miljön stor betydelse.

Sammanslagning av stadsdelsförvaltningarna

Vid lokalplanering beaktar förvaltningen att lokalerna ska kunna nyttjas flexibelt, det vill säga både
som förskola och skola. Sådan planering har exempelvis skett när det gäller Sjöstadsskolan och förskolorna
Tullstugan 2 (Norra Hammarbyhamnen) och Ekbacken (Södra Hammarbyhamnen). Gröna huset vid Sofia
skola ska med byggstart sommaren år 2007, byggas
om till förskola för cirka 60 barn. Byggtiden omfattar
cirka ett år. I bilagan Lokalförsörjningsplan lämnas en
samlad redovisning rörande förskolelokaler.

För att underlätta sammanförandet av förskolorna inom
Södermalms stadsdelsområde och planera det fortsatta
arbetet kommer förvaltningen att genomföra en gemensam konferens med förskolecheferna under tiden den
31 maj – 1 juni 2007.

Skolor till utbildningsförvaltningen
Språkförskolan Bamse har varit en integrerad del av
Eriksdalsskolan. När Eriksdalsskolan överförs till utbildningsförvaltningen kommer språkförskolan att bli
kvar inom stadsdelsnämndens ansvarsområde i sina
nuvarande lokaler inom skolan. Stadsdelsförvaltningen
föreslår att Bamse språkförskola samordnas med och
får gemensam ledning med förskolan Carl Albert.

Verksamhet för barn och ungdom
Kommunfullmäktiges mål

Samarbete med förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnomsorg
Förskolorna i före detta Katarina-Sofia och i före detta
Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltningar har tillsammans med grundskolorna egna riktlinjer/rutiner för
övergången från förskola till förskoleklass. Riktlinjerna
gäller vid intag till förskoleklass hösten år 2007. Dessa
kommer under hösten år 2007 att sammanföras till
gemensamma riktlinjer som årligen ska revideras. Befintliga nätverk mellan förskola och skola som arbetar i
utvecklingssyfte kommer att fortsätta.

Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar



Kolloverksamhet ska finnas tillgänglig under
sommarmånaderna

Stadsdelsnämndens mål


Varje kväll fritidsgården är öppen ska minst
en fritidsaktivitet, som stärker ungdomarnas
självkänsla, anordnas.



Parklekarna på Södermalm ska erbjuda en
god verksamhet.

Personal i förskolan, skolan och inom Social omsorg
samt polisen, MVC och BVC har, i före detta KatarinaSofia stadsdelsförvaltning, erbjudits att delta i en preventionsutbildning utifrån ett synsätt som bygger på
risk- och skyddsfaktorer hos barn och unga. Metoden
innebär i korthet att arbeta förebyggande genom att
identifiera och stärka skyddsfaktorer (till exempel goda

Behov av lokaler för barnomsorg
Enligt beräkningar från stadens utrednings- och statistikkontor (USK) ökar antalet barn i förskoleåldern
i stadsdelsområdet. För år 2007 beräknas ökningen i
stadsdelsområdet till drygt 200 barn och med 550 barn
SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND
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Förvaltningens intention är att under åren 20072008 starta nätverk mellan parklekar och öppna förskolor på Södermalm för att skapa en samsyn i stadsdelsområdet.

nätverk, en väl fungerande förskola/skola) samt identifiera riskfaktorer (till exempel missbruksmiljöer). Utbildningsinsatser kommer att erbjudas personal inom
Social omsorg och förskola i före detta Maria-Gamla
stans stadsdelsförvaltning under åren 2007 och 2008.

En enkät om brukarnöjdheten ska genomföras i
parkleken under år 2007.

Parklek och Öppen förskola
Parkleken omfattar Björns Trädgård, Stora Bleck-

Fritidsverksamhet för unga

tornsparken, Parkleken Skånegläntan, Parkleken Draken
och Högalidsparken. Verksamheterna har årligen cirka

Fritidsgårdar/kvällsverksamheter omfattar fritidsgår-

290 000 besökare.

den på Duvnäsgatan 14, Högalids Fritidsgård,
Södergården, Fritidsgården 6:an Mäster Olofsgården,

Öppen förskola finns i Stora Blecktornsparken, Parkle-

Timmermansgården, Maria Ungdomsklubb (MUK),

ken Skånegläntan, Parkleken Draken samt Spira, som

parklekarna Draken, Högalidsparken och Träffpunkt

riktar sig till familjer med adoptivbarn. Spira drivs med

Björnsan, Söderhöjdskyrkan samt Bunkern Södermalms-

bidrag från socialtjänstnämnden.

skolan. Verksamheterna har årligen cirka 36 000 besöka-

Stadsdelsnämnden lämnar ekonomiskt stöd till en öppen

re.

förskola inom Sofia församling.

Verksamheterna drivs i egen regi eller med bidrag från
stadsdelsnämnden.

Parklekarna syftar till att barn, föräldrar och förskolor
ska vara där tillsammans samtidigt som barnen ges
tillfälle att leka med andra barn och med parklekens
utrustning. Förvaltningen har för avsikt att se över och
utveckla verksamheten.

Det finns ett stort utbud av fritidsverksamheter för barn
och ungdomar i stadsdelsområdet. Verksamheterna
drivs i egen regi eller med bidrag från stadsdelsnämnden.

Den öppna förskolan utgör ett alternativ till de
barn som inte är inskrivna i förskolan. För att svara
mot behovet i stadsdelen avser nämnden att starta två
nya öppna förskolor, en i Hammarby sjöstad och en i
fritidsgårdens lokal på Duvnäsgatan 14 under år 2007.

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

Fritidsgårdarnas och kvällsverksamheterna ska
liksom övrig verksamhet inom avdelning Social omsorg vara evidensbaserad. Aktiviteterna ska stärka
autonomin, leda till ökat samarbete och socialt ansvar
och stärka känslan av kompetens hos ungdomarna.
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Högre kvalitet i omsorgen
ÄLDREOMSORGEN SKA PRÄGLAS AV
PERSONLIGT INFLYTANDE, TRYGGHET
OCH RESPEKT

Äldreomsorg
Inom stadsdelsområdet bor under 2007 cirka 15 606 per-



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

soner i ålder 65 år och äldre. I slutet av år 2006 hade cirka
3 300 personer någon form av vård och omsorg varav
cirka 880 personer i äldreboende.
Cirka 2 100 personer per månad har hemtjänst. Härutöver
bedrivs bland annat sex dagverksamheter för äldre.

Stadsdelsnämndens mål

Kommunfullmäktiges mål



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



För att säkerställa den äldres inflytande och
trygghet ska insatserna planeras, utformas
och följas upp i samverkan med den enskilde



Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med
föregående år



Den enskilde ska ges större inflytande över
insatsen



Valfriheten för äldre ska öka jämfört med
föregående år



Genomförandeplaner för äldre personer med
biståndsbedömda insatser ska upprättas



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



För att öka livskvaliteten i äldreomsorgen ska
äldre i vård- och omsorgsboende erbjudas
utevistelse minst en gång per månad



Alla enheter inom äldreomsorgen ska ha en
framtagen rutin för hur de äldre ska erbjudas
en inbjudande matsituation



Utveckla det stöd som ges till anhörigvårdarna.



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



En värdighetsgaranti ska arbetas fram



Livskvaliteten för de äldre inom vård- och
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 vård- och omsorgsinsatser
i det ordinära boendet



Fler öppna dagverksamheter för samvaro och
aktivitet ska inrättas



Fler anhörigvårdare ska uppleva att de får ett
bra stöd



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

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

Högre kvalitet, större trygghet och mer
valfrihet inom äldreomsorgen
Ett av kommunfullmäktiges mål är att kvaliteten i omsorgen ska öka och den enskilde ska ges större inflytande över insatsen. Förvaltningen arbetar med detta på
olika sätt. Den enskilde ska inom ramen för beslutat
bistånd kunna påverka vårdens innehåll och utformning.
För alla som har hjälp i hemmet eller bor på äldreboende ska en genomförandeplan upprättas där den enskildes
önskemål om hjälpens utformning ska framgå.
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Inom stadsdelsförvaltningen finns vaktmästarservice för äldre för att förhindra fallolyckor. Satsningen på servicetjänster i förebyggande syfte fortsätter under år 2007.

Utbildningen för vårdpersonalen i upprättandet
av genomförandeplaner samt i social dokumentation
kommer att fortgå under året.
Beställarenheten har upprättat kvalitetsgarantier,
som syftar till att säkerställa en rättssäker biståndsbedömning. Rättssäkerheten kommer att följas upp genom enkäter, intervjuer och granskning av personakter.

De frivilliga organisationerna bedriver ett betydelsefullt arbete med att stimulera sociala kontakter
och att bryta ofrivillig isolering. Stadsdelsförvaltningen samarbetar bland annat med Frivilligcentralen
Viljan, Andreaskyrkan och Social Missionen för att
skapa goda förutsättningar för frivilligarbetet.

Under år 2006 påbörjades ett arbete med ett
internkontrollprogram. Syftet är att följa upp att
enheternas rutiner och åtaganden efterlevs. Detta
arbete fortsätter under år 2007.

Stadsdelsförvaltningen har ansökt om stimulansmedel från Socialstyrelsen för att tillsammans med
föreningar och organisationer utveckla det frivilliga
arbetet inom stadsdelsnämndens område. Målsättningen är att skapa en hållbar struktur för frivilligarbete i
syfte att fler äldre personer ska få möjlighet till aktiviteter och social samvaro.

Kommunfullmäktige har år 2006 antagit en modell för kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen.
Kontinuerliga brukarundersökningar samt verksamhetsuppföljningar kommer att ske inom hemtjänst,
dagverksamhet och vård- och omsorgsboenden. Resultaten ska sammanställas samt presenteras på stadens
hemsida.

Under år 2007 kommer matsituationen inom äldreboenden och hemtjänst att uppmärksammas. Olika
utbildningssatsningar kommer att göras för att uppmärksamma personalen på matens betydelse för de
äldres hälsa och livskvalitet.

För att kunna nyttja rätten att välja hemtjänst,
avlösar- och ledsagarservice krävs att äldre och deras
anhöriga får tydlig information om vilka erbjudanden
som står till buds utifrån deras specifika hjälpbehov.

Varje enhet ska ha en särskilt framtagen lokal rutin kring hur matsituationen ska utformas för den
enskilde. Förvaltningen kommer också att undersöka
möjligheterna för äldre att delta i måltidsplanering och
matlagning. En försöksverksamhet med matlag inom
hemtjänsten planeras.

Livskvalitet
Inom Södermalm finns flera dagverksamheter som inte
kräver ett biståndsbeslut. Här ges möjligheter för de
äldre att delta i samvaro och aktiviteter som är viktigt
för välbefinnandet. Biståndsbedömd dagverksamhet
fyller också en viktig funktion för att möjliggöra för
den äldre att kunna bo kvar i det egna hemmet. Under
år 2006 startade förvaltningen en försöksverksamhet
med biståndsbedömd social dagverksamhet ”Guldägget”. Försöksverksamheten utvärderas under våren
2007 för en eventuell fortsättning av verksamheten.

Hemtjänst
Ett av kommunfullmäktiges mål är att hemtjänsten ska
utvecklas för att kunna möta ett ökat behov av vårdoch omsorgsinsatser. Allt fler äldre väljer att stanna
kvar i det egna boendet till livets slut. Detta medför
förändrade arbetsformer som måste utvecklas. Många
äldre har dagligen omfattande och specifika behov av
insatser från flera olika aktörer. Handledning och
utbildning för personalen kommer också att ses över.

Stadsdelsförvaltningen kommer under året att
lägga fokus på de enkla vardagsaktiviteternas betydelse för de äldre och se över och utveckla personalens
arbetssätt inom området. Samtliga vård- och omsorgsboenden ska erbjuda kulturella verksamheter.

Anhörigstöd
Södermalms stadsdelsförvaltning har erhållit stimulansbidrag från Länsstyrelsen till förstärkt stöd till
anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Under
våren 2007 startade stadsdelsförvaltningen ett anhörigcenter, Nytorgsträffen, en mötesplats för anhörigvårdare och deras närstående. En projektledare är anställd för

Regelbundna utevistelser och kulturella aktiviteter förbättrar livskvaliteten för äldre. Äldre som bor
i stadsdelsförvaltningens vård- och omsorgsboenden
kommer under året att erbjudas möjlighet till utevistelser.
SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND
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soner. Personalen behöver redskap för att på ett professionellt sätt ge god omvårdnad och ett gott bemötande
till personer med demenssjukdomar som får hjälpinsatser. Stadsdelsförvaltningen har ansökt om stimulansmedel från socialstyrelsen för att utveckla demensvården.

att utveckla verksamheten vid anhörigcentret i nära
samarbete med förvaltningarnas anhörigkonsulenter.

Vård- och omsorgsboende
Södermalms stadsdelsnämnds ombyggnad, modernisering och omstrukturering av vård- och omsorgsboenden
kommer att samordnas med äldrenämnden utifrån den
uppdaterade äldreboendeplanen.

Kompetensutveckling
och personalförsörjning

Vård- och omsorgsboende med hemtjänst (före detta servicehus)

Stadsdelsförvaltningen har erhållit medel från Kompetensstegen2 för utbildning av personal i bland annat
demensvård, anhörigstöd, vård i livets slutskede samt
utveckling av sjuksköterskerollen inom vård- och omsorgsboende.

Beläggningen är god på de tre vård- och omsorgsboendena med hemtjänst inom Södermalm. Denna form av
boende kommer att bevaras tillsvidare i avvaktan på
äldrenämndens efterfrågeanalys och genomgång av
husens standard. Målet är att vård- och omsorgsboende
med hemtjänst ska finnas kvar som boendeform.

Målsättningen är att 90 procent av medarbetarna
ska ha adekvat utbildning för arbete inom äldreomsorgen. Bland annat kommer stadsdelsförvaltningen sträva efter att enbart nyrekrytera utbildad personal.

Kommunal hälso- och sjukvård
och samverkan med landstinget

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen kommer att erbjudas fördjupning i LSS handläggning för
att kunna ge personer över 65 år med funktionsnedsättningar rätt insatser.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska stadsdelsnämnden inrätta ett ledningssystem för kvaliteten och
patientsäkerheten för den hälso- och sjukvård som
bedrivs vid stadsdelsförvaltningens vård- och omsorgsboenden. Under året kommer de berörda medicinskt
ansvariga sjuksköterskorna (MAS) att utarbeta ett
gemensamt sådant system för den sammanslagna
stadsdelsförvaltningen på Södermalm.

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SKA
PRÄGLAS AV VALFRIHET, HÖG KVALITET

Stimulansmedel

OCH TRYGGHET

Förvaltningen har beviljats stimulansmedel av socialstyrelsen för insatser inom vård och omsorg för år
2007:

Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning



försöksverksamhet med en konvalescensplats



genomföra läkemedelsgenomgångar på vårdoch omsorgsboenden



projektanställa en ergonom och en dietist för
att handleda personal



förbättra måltidssituationen vid Hornstulls
äldreboende

Inom stadsdelsområdet bor cirka 97 000 personer i åldern
0 - 64 år. Befolkningen beräknas öka under de kommande
åren. Verksamheten omfattar insatser för personer med funktionsnedsättning i åldern 0 - 64 år. De huvudsakliga insatserna är gruppbostad, daglig verksamhet, korttidsvistelse, avlösarservice, ledsagning, personlig assistans och hemtjänst. I
slutet av år 2006 hade drygt 890 personer som bor inom
Södermalms stadsdelsnämnd någon form av insats.

Kommunfullmäktiges mål

En ansökan om stimulansmedel för en förlängning av
nuvarande projekt har under våren 2007 inlämnats till
socialstyrelsen.



Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med
föregående år

Demensvård
Kunskapen om olika demenssjukdomar är viktig för
alla verksamheter som arbetar med demenssjuka perSÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

2
Särskilda medel avsatta av regeringen till kompetensutveckling
av personal inom äldreomsorgen
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Den enskilde ska ges större inflytande över
insatsen

bland annat genom upprättande av genomförandeplaner samt information om individuell plan enligt LSS.



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

Skriftlig och muntlig information kommer bland
annat att ges i samband med utredning av nya beslut så
att fler brukare får vetskap om rätten att begära en
individuell plan enligt LSS 10 §.
Under år 2006 påbörjades ett arbete med ett internkontrollprogram. Syftet är att följa upp att enheternas rutiner och åtaganden efterlevs. Detta arbete
kommer att fortsätta under år 2007.

Stadsdelsnämndens mål


Insatserna ska planeras, utformas och följas
upp i samverkan med den enskilde



Genomförandeplaner för personer under 65 år
med biståndsbedömda insatser ska öka





Bostäder, fritid, kultur, arbete och sysselsättning

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

Nya former av bostäder för personer med funktionshinder ska finnas som alternativ till mer traditionella
gruppbostäder. Förvaltningen har reserverat sju friliggande lägenheter i ett bostadsprojekt som är under
uppbyggnad i kvarteret Skytteparken vid Södersjukhuset. Bostäderna är avsedda för personer med autismliknande tillstånd med beviljad insats enligt LSS. Inflyttningen är fastställd till första halvåret år 2008. Planeringen av inflyttningen och driftsansvaret för verksamheten måste påbörjas under år 2007.

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

Omsorg, stöd och service
För att säkerställa en god kvalitet för de boende i
gruppbostäder inom västra delen av Södermalm kommer en organisationsförändring ske under år 2007.
Gruppbo-städernas organisation och inre ledningsstruktur kommer att ses över.

Inom daglig verksamhet pågår en verksamhetsöversyn utifrån kommande behov och efterfrågan.
Bland annat finns en ökad efterfrågan på platser för
personer med förvärvad hjärnskada.

Beställaravdelningen har upprättat kvalitetsgarantier, som syftar till att säkerställa att en rättssäker
och lika biståndsbedömning sker i hela staden. Rättssäkerheten kommer att följas upp genom enkäter,
intervjuer och granskning av personakter.

Tillgänglighet
Förvaltningen ska särskilt ta i beaktande tillgänglighetsaspekten när det gäller nyetablering av lokaler för
förvaltningens olika verksamheter samt vid ersättningsobjekt av befintliga lokaler. Detta kommer även
att bevakas vid privata utförares etablering i stadsdelen.
Tillgängligheten inom befintliga bostäder kan vid
behov förbättras genom bostadsanpassning.

Den under år 2006 genomförda organisationsförändringen inom västra delen av Södermalm för
hemtjänst och assistans för personer med funktionsnedsättning kommer under år 2007 att följas upp.
Stadsdelsförvaltningen kommer att skapa en
bättre struktur för att fortare kunna verkställa beslut
om kontaktperson.

I Södra Hammarbyhamnen är både den yttre miljön och bostäderna planerade för en hög grad av tillgänglighet. Genom den pågående inflyttningen sker en
markant ökning av befolkningen i åldrarna 0-64 år.
Detta förväntas medföra att andelen personer med
funktionshinder inom stadsdelsområdet ökar.

För att höja kvaliteten och erbjuda en god omsorg är målet att flertalet personer tillhörande LSS
personkrets under år 2007 ska ha en aktuell genomförandeplan. Förvaltningens kvalitetsutvecklare kommer
att fortsätta utbilda vårdpersonalen i upprättandet av
genomförandeplaner samt i social dokumentation.
Brukare och anhöriga ges möjlighet till delaktighet vid planering av insatserna och till inflytande över
utformningen av service och omvårdnad. Detta sker
SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND
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STADENS STÖD TILL DE MEST UTSATTA

Socialstyrelsen har uppdrag att bistå kommunerna med att bygga upp en kunskapsbaserad socialtjänst.
Södermalms stadsdelsnämnd har, tillsammans med en
kommun utanför Stockholm, utsetts till pilotstadsdelsnämnd. Uppbyggnaden beräknas ta cirka tre år. Plan
för detta kommer att underställas nämnden. Förvaltningen är väl förberedd genom att personalen har
utbildats i evidensbaserade arbetsmetoder och kognitivt förhållningssätt.

SKA INDIVIDUALISERAS OCH GÖRAS
MER TILLGÄNGLIGT

Individ- och familjeomsorgen inkl.
socialpsykiatri
Kommunfullmäktiges mål


Förebyggande och tidiga insatser till barn och
ungdomar ska prioriteras



Kvinnofrid ska råda både i hemmen och
på gatorna



Hemlöshet ska förebyggas och olika stöd- och
vårdboenden ska utvecklas



Alla hemlösa ska omfattas av tak-överhuvudet-garantin



Missbruk ska förebyggas, särskilt ska nyrekryteringen i åldern 13-25 år motverkas



Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och skolan ska stärkas



För personer med psykiska funktionsnedsättningar ska bostäder i olika former byggas ut
och möjligheterna till sysselsättning, studier
och arbete förbättras

Förutsättningarna för finansiell samverkan med
landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan
ska utredas.

Barn och ungdom
Stadsdelsnämndens mål 2007


Allt arbete med barn och ungdom ska utgå
från ett synsätt som bygger på risk- och
skyddsfaktorer.



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



Föräldrastödjande arbetsmetoder ska utvecklas.



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



Samarbetet mellan social omsorg och skolan
ska stärkas.

Stadsdelsnämndens mål


Allt arbete inom Social Omsorg ska utgå från
kunskapsbaserade metoder



Insatser för brukarna inom Social Omsorg ska
i första hand ske i närmiljön



Allt arbete med barn och ungdom ska utgå
från ett synsätt som bygger på risk- och
skyddsfaktorer

Personal i förskolan, skolan och inom Social omsorg i
före detta Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning samt
polisen, MVC och BVC har erbjudits att delta i en
preventionsutbildning utifrån ett synsätt som bygger på
risk- och skyddsfaktorer hos barn och unga. Metoden
innebär i korthet att arbeta förebyggande genom att
identifiera och stärka skyddsfaktorer som goda nätverk,
en väl fungerande förskola/skola samt identifiera riskfaktorer som missbruksmiljöer. Utbildningsinsatser
kommer att erbjudas personal inom Social omsorg och
förskola i före detta Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning under åren 2007 och 2008.

Inriktning år 2007
Allt arbete inom Social omsorg ska utgå från kunskapsbaserade metoder. All berörd personal inom verksamhetsområdet har genomgått utbildning i kognitivt
förhållningssätt. Det fortsatta utvecklingsarbetet ska
bygga vidare på detta förhållningssätt och fokusera på
utveckling av ledarskapet och medarbetarskapet.

Utredningar
Uppgiften är att utreda barns behov av stöd och skydd.
Här innefattas barn som far illa på grund av problem
hos föräldrarna. Det utredande arbetet ska utgå från hur

Insatser för brukarna ska i första hand ske i närmiljön.

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

17

VERKSAMHETSPLAN 2007 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Fungerande vårdkedjor
En öppenvårdsmottagning för personer med beroendeproblematik startades i februari 2005. Mottagningen
drivs tillsammans med Psykiatrin södra och Maria
beroendecentrum AB. Mottagningen erbjuder också
stöd till anhöriga. På Södermalms beroendeteam finns
ett 12-stegs-program, ett 6-veckorsprogram med kontinuerligt intag baserad på kognitiv beteendeterapi, korttidsterapi av psykoterapeut samt budgetrådgivning och
skuldsanering av jurist.

risk- och skyddsfaktorer samvarierar i barns och ungdomars levnadsförhållanden i närområdet.

Förebyggande arbete
Förebyggande insatser erbjuds barn och deras familjer
genom preventionsenheten, i vilken olika yrkeskompetenser ingår. För att i möjligaste mån undvika
externa placeringar ska problem både upptäckas och
lösas i närmiljön. Arbetet med att utveckla det brottsförebyggande och det drogförebyggande arbetet intensifieras under år 2007.

Förebygga hemlöshet
och utveckla boenden
Förvaltningen arbetar med boendeformer riktade till
missbrukare i rehabilitering. Denna boendekedja består
av blockförhyrda lägenheter vid Hotellhemmet Magnus
Ladulås samt friliggande träningslägenheter. I boendekedjan ingår också ett varierande antal försökslägenheter som på sikt ska leda till eget kontrakt. Fler målgrupper ska komma i åtnjutande av boendekedjan.

Förvaltningen följer upp och stödjer ungdomar
som står utanför både skolväsendet och arbetsmarknaden i ett projekt vars syfte är att få dem att börja studera eller arbeta.

Asylsökande ungdomar
Staden har tecknat överenskommelse med staten/
Migrationsverket om att ta emot ett antal ensamkommande ensamstående ungdomar under tiden deras asylskäl prövas. Ett boende med 13 platser kommer att
inrättas på Bondegatan. Stadsdelsnämnden ansvarar för
den sociala utredningen och eventuella insatser i väntan
på uppehållstillstånd. Förvaltningen kommer att särredovisa kostnaderna för detta.

Förvaltningen kommer att aktivt söka upp personer på inackorderingshem och härbärgen för att motivera till att mer planerat boende.

Socialpsykiatri

Samarbete med förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnsomsorg
Preventionsheten inom avdelning Social omsorg kommer tillsammans med rektorerna i stadsdelsområdets
grundskolor att ta fram en plan för hur samarbetet dem
emellan ska se ut.

Stadsdelsnämndens mål 2007

Vuxna
Fungerande vårdkedjor ska samordnas för
personer med beroendeproblematik



Tak-över-huvudet-garantin ska utvecklas mot
ett mer planerat boende.



Antalet boenden för psykiskt funktionshindrade ska öka



Antalet sysselsättningsplatser för personer
med psykiskt funktionshinder ska öka

Under år 2007 kommer förvaltningen att för psykiskt
funktionshindrade öka utbudet av daglig sysselsättning
och öka utbyggnaden av boenden.

Stärka den enskildes möjligheter
Grunden för att ge den enskilde med en psykisk funktionsnedsättning bästa möjliga stöd är att det finns ett
samarbete och en samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och landstingets psykiatri (i det här fallet Katarinahuset.)

Inriktning år 2007
För personer med beroendeproblematik kommer förvaltningen att ha fokus på motivering till behandling,
förebyggande av missbruk bland unga vuxna samt
förebygga hemlöshet och utveckla boenden för samma
målgrupp.

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

Psykiatrin Södra och Social omsorg ska samarbeta kring alla gemensamma brukare

Inriktning 2007

Stadsdelsnämndens mål 2007




Socialtjänstens skyldighet är att tillsammans
med brukaren initiera att vårdplaner skrivs. Det är
brukaren som bestämmer vilka som ska delta vid
18
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vårdplaneringen. Av vårdplanen ska klart framgå vilka
insatser brukaren ska ha samt hur ansvarsfördelningen
mellan socialtjänst och psykiatri är. Insatsen utformas
på olika sätt beroende av vilket stöd det är som klienten får. Vårdplaner ska finnas i samtliga ärenden den
31 december 2007.

vilket ger möjlighet att utöka antalet sysselsättningsplatser. Aktivitetshuset är en öppen träfflokal där också
sysselsättning erbjuds. Genom att frigöra ytor i Aktivitetshuset ges ökade möjligheter till sysselsättningsaktiviteter .

Personliga ombud
Förvaltningen driver verksamhet med personliga ombud tillsammans med Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning och Psykiatrin södra. Brukarorganisationerna
RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa)och
IFS (Intresseföreningen för schizofreni) ingår i styrgruppen för Personliga ombud.

Boende
Under år 2007 kommer sju lägenheter att färdigställas
i kvarteret Skytteparken vid Södersjukhuset.
Det mellanvårdsboende för unga vuxna i åldern
20-30 år, som startade i september 2006 och som drivs
av Södermalms stadsdelsnämnd tillsammans med
Psykiatrin södra, ska utvecklas vidare.

Rörligt team
Det rörliga teamet fortsätter sitt uppsökande och förebyggande arbete samt vidareutvecklar metoderna för att
förhindra vräkningar. Staden har reserverat medel för
rörliga team i central medelsreserv.

Öka utbudet av
arbetsträning och sysselsättning
Kommunens uppdrag är att bereda personer med psykiska funktionshinder arbetsträning och sysselsättning
Arbetscentrums verksamhet har flyttat till större lokaler

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND
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En trygg och snygg stad
STADEN SKA VARA TRYGG

Stadsdelsnämndens mål


Tryggt och säkert Stockholm
Stadsdelsnämnderna har i uppdrag att prioritera stöd
och hjälp till barn, ungdomar och brottsoffer, utveckla
samverkan med de brottsförebyggande råden samt
erbjuda stöd och hjälp till kvinnor och barn som är
utsatta för våld eller hot om våld.

I verksamhetsområde Stadsmiljö ingår från den 1 januari 2007 i huvudsak parkskötsel, parkinvesteringar,
utredningsarbete inklusive utarbetande av remissvar
samt miljöarbete.

Stadsdelsnämnderna på Södermalm har sedan
några år ett lokalt inrättat brottsförebyggande råd
under namnet Söderandan. Målet är att minska brottsligheten och att öka tryggheten för invånarna, i butiker
och restauranger samt för besökare på Södermalm. Ett
stort nätverk med många intressenter och med omkring 400 anslutna organisationer, föreningar, butiker,
restauranger och myndigheter på Södermalm samverkar för att uppnå detta syfte.

Parkverksamhet
Nuvarande avtal avseende parkdrift för parkerna på
östra delen av Södermalm inklusive Södra Hammarbyhamnen löper ut den 30 september 2007. Upphandling
pågår för närvarande. Det nya avtalet ska gälla under
samma tidsperiod som det avtal som gäller för det
västra stadsdelsområdet.

De aktiviteter som förekommit under år 2006
väntas fortsätta och delvis utvecklas under år 2007:
skoldockning, Söderandanbussen, Hjärtslaget, Krogar
mot narkotika, Säker i butik, Nätverksbyggande mellan butiker, Grannsamverkan samt Säkrare gator.
Under år 2007 kommer rådet även att arbeta med
Samverkan i city kring brottsförebyggande arbete
bland barn och ungdomar. Arbetet med att utveckla
det brottsförebyggande och drogförebyggande arbetet
för barn och unga intensifieras under år 2007.

Investeringar i stadsdelsområdets parker ska utföras med tanke på trygghetsskapande åtgärder såsom
förbättrad belysning, ökad tillgänglighet för barn och
vuxna med funktionshinder samt goda förutsättningar
för förbättrad renhållning. Även i samband med
remissvar på detaljplaneförslag med mera, kommer
förvaltningen att bevaka ovan nämnda aspekter.
Södermalms två parkplaner ska arbetas ihop och vidareutvecklas i enlighet med de intentioner som finns i
stadens parkprogram. Detta arbete kommer att påbörjas under året.

STÄDNINGEN AV
STOCKHOLM SKA FÖRBÄTTRAS

Parkinvesteringar - större
För år 2007 har kommunfullmäktige fastställt stadsdelsnämndens budget för större investeringar till 10,5
mnkr. Upprustningsåtgärder kommer att genomföras i
Vitabergsparken, vid Fjällgatan, kv. Droskan och i
Rosenlundsparken. Projekterings- och kalkyleringsarbete för kommande upprustningar kommer att påbörjas
och delvis slutföras under året för Skinnarviksparken
och Södermalmsallén.

Stadsmiljöverksamhet
På Södermalm finns parkmark omfattande 1 603 000
kvm varav 437 000 kvm utgör öppen naturmark. Antalet parker är 85. 42 av parkerna innehåller en eller flera
lekplatser. Parkmarken fördelad per invånare i stadsdelsområdet är cirka 14 kvm per person.

Kommunfullmäktiges mål


Parkinvesteringar - mindre
För år 2007 har nämnden erhållit 2,7 mnkr från fördelningsnyckeln. Pengarna avser förvaltningen att använda till iordningsställande av Älvsborgsparken och för
reinvesteringar i park över lag.

Säkra möjligheterna till lokalt inflytande över
angelägna stadsmiljöfrågor

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

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

BOENDET OCH BOENDEMILJÖN SKA

För att kunna uppfylla den av staden aviserade städgarantin, som innebär att skräpkorgarna ska tömmas inom
24 timmar från anmälan och städning av offentliga
rummet ske inom samma tidsrymd, kommer omprioriteringar i övrig parkdrift troligen att göras. I vilken
omfattning detta behövs beror på antalet anmälningar.
Om antalet anmälningar blir omfattande finns risk för
att pengar för extra köp av skräpkorgstömning och
städinsatser är otillräckliga inom stadsmiljöbudgeten.

VARA TRYGG
I avsnittet Tryggt och säkert Stockholm beskrivs det
brottsförebyggande rådets insatser för att skapa trygghet i boendemiljön.

VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ
Förvaltningens verksamheter medför miljökonsekvenser bland annat genom uppvärmning, elförbrukning och
transporter. Miljöfrågorna kommer att integreras i
övrigt arbete inom förvaltningens verksamheter. Där
framgångsrika miljörutiner tagits fram inom enheterna
förutsätts miljöarbetet kunna fortsätta som ett naturligt
sätt att arbeta. Förvaltningen kan i möjlig mån bistå
verksamheterna i arbetet med att minska miljöpåverkan. Förvaltningen kommer under år 2007 att fokusera
på att senast år 2010 uppnå målet om att endast ha
tjänstebilar som är miljöklassade, undantaget är specialfordon.

Medborgardialog
Större parkupprustningar föregås alltid av samråd med
invånarna. Detta sker genom möten, via enkäter och
även vid så kallade rådslag på plats. Information om
parkupprustningarna lämnas även på förvaltningens
hemsida.
Invånarna har även möjligheter att påverka sin
närmiljö bland annat i form av brukaravtal avseende
skötsel av en avgränsad del av ett parkområde. Ett
brukaravtal med enskilda eller grupper av invånare
kan skapa engagemang hos dessa.

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND
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Ekonomisk hushållning och sänkt skatt
BUDGETEN SKA HÅLLAS

och administration i den nya gemensamma organisationen för Södermalms stadsdelsförvaltning. Dessa
effektiviseringar beräknades generellt till 40 % av den
sammanlagda kostnaden för de båda stadsdelsförvaltningarnas förvaltningsadministrationer. Detta visar sig
nu väl överensstämma med förslaget till bemanning
och beslutet till lokallösning för den nya organisationen.

Kommunfullmäktiges mål 2007 - 2010


Genom god ekonomisk hushållning säkra en
långsiktig balans i ekonomin

Stadsdelsnämndens mål 2007


Stadsdelsnämndens verksamheter ska hålla
sig inom fastställd budget.

Den reviderade verksamhetsplanen för 2007
bygger på oförändrade budgetramar för respektive
verksamhetsområde samt oförändrad peng och priser.
Detta innebär att verksamhetens driftsenheter arbetar
med oförändrade förutsättningar under hela verksamhetsåret.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Resurstilldelning
Den reviderade budgeten för Södermalms stadsdelsnämnd bygger på summan av 2007 års budget för Katarina-Sofia och Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltningar. Budgeten för de båda stadsdelsförvaltningarna
beslutades av Södermalms stadsdelsnämnd den 25
januari 2007. I princip är den totala budgetramen oförändrad från stadsdelsnämndens budgetbeslut i januari.

En principiell förändring har gjorts avseende
budgeten för nämnd och förvaltningsadministrationen.
I Katarina-Sofias budget för första halvåret har cirka
50 % av kostnaden för nämnd och förvaltningsadministrationen finansierats genom ett administrativt
avdrag från övriga verksamheters budgetramar och
övriga cirka 50 % finansierats genom fakturering av
administrativa tjänster på respektive verksamhetsområde. I den reviderade verksamhetsplanen finansieras
nämnd och förvaltningsadministrationen helt genom
ett administrativt avdrag från övriga verksamheters
budgetramar. Enda undantaget är lokalkostnaden som
belastar verksamheterna genom fakturering. Den differens som återfinns i sammanställningen över den
reviderade budgeten per verksamhetsområde jämfört
med summan av de båda förvaltningarnas budgetar är
helt hänförlig till denna förändring. Förändringen är
helt kostnadsneutral.

Utöver den ursprungliga budgetramen har i ett
avstämningsärende driftsbudgeten utökats med ytterligare 9,2 mnkr och investeringsbudgeten med 0,7
mnkr. Dessa budgetjusteringar var i huvudsak kända
eller förväntade vid budgetbeslutet i januari. Av budgetjusteringarna avser 3,2 mnkr beviljat tillskott för
Sjöstadsskolan och 3,9 mnkr Stadsmiljöverksamheten
samt 1,4 mnkr rörligt team och 0,7 mnkr feriearbeten.
För Södermalms stadsdelsnämnd innebär detta
en nettobudget om 2 020,4 mnkr.
För investeringar inom stadsmiljöverksamheten
erhåller stadsdelsnämnden en särskild investeringsbudget om 13,2 mnkr.

I redovisningen i detta avsnitt framgår budget
per verksamhet. De detaljerade budgetspecifikationerna har omarbetats med hänsyn till den nya beslutade
organisationen och bemanningsförslaget och redovisas
i bilaga 2.

Den reviderade budgeten för 2007 bygger på
samma sätt som de båda förvaltningarnas ursprungliga
budgetar på oförändrad organisation under första
halvåret förutom gemensam nämnd och direktör. Från
och med halvårsskiftet avvecklas de båda förvaltningarna och en ny gemensam stadsdelsförvaltning och
organisation för Södermalm träder i kraft.

Effektiviseringar
Den ursprungliga budgeten för de båda stadsdelsförvaltningarna byggde på effektiviseringar av lokaler
SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND
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Stadsdelsnämndens ekonomiska förutsättningar 2007
Mnkr, netto

Budget
Budget *
Reviderat Verksamhetsplan
VP 2007
2007

Driftbudget
Anslag 1
Nämnd och förvaltningsadm.
varav intäkter
varav kostnader
Individ- och familjeomsorg
varav intäkter
varav kostnader
Stadsmiljöverksamhet
varav intäkter
varav kostnader
Förskoleverksamhet
varav intäkter
varav kostnader
Grundskola/Skolbarnsomsorg/Särskola
varav intäkter
varav kostnader
Äldreomsorg
varav intäkter
varav kostnader
Stöd och service till personer
med funktionsnedsättning
varav intäkter
varav kostnader
Fritid och kultur
varav intäkter
varav kostnader
Summa anslag 1
Anslag 2
Arbetsmarknadsåtgärder
varav intäkter
varav kostnader
Ekonomiskt bistånd
varav intäkter
varav kostnader
Summa anslag 2
Summa stadsdelsnämnden
varav intäkter
varav kostnader

Differens
Rev VP 2007
och VP 2007

72,9
-2,3
75,2
171,3
-14,7
186,0
28,7
-21,5
50,2
271,6
-28,6
300,2
291,9
-31,5
323,4
783,7
-181,8
965,5

69,2
-6,4
75,6
171,3
-24,5
195,8
28,7
-21,5
50,2
273,4
-28,6
302,0
291,9
-31,5
323,4
784,6
-189,5
974,1

3,7
4,1
-0,4
0,0
9,8
-9,8
0,0
0,0
0,0
-1,8
0,0
-1,8
0,0
0,0
0,0
-0,9
7,7
-8,6

286,8
-139,0
425,8
11,7
-0,1
11,8
1 918,6

287,6
-141,3
428,9
11,9
-0,1
12,0
1 918,6

-0,8
2,3
-3,1
-0,2
0,0
-0,2
0,0

11,7
-13,5
25,2
90,1
-3,3
93,4
101,8

11,7
-15,0
26,7
90,1
-3,3
93,4
101,8

0,0
1,5
-1,5
0,0
0,0
0,0
0,0

2 020,4
-436,3
2 456,7

2 020,4
-461,7
2 482,1

0,0
-25,4
25,4

13,2
0,0
13,2

13,2
0,0
13,2

0,0
0,0
0,0

Investeringsplan
Stadsmiljöverksamhet
varav inkomster
varav utgifter

* Sammanslaget VP 2007 för Katarina Sofia och Maria Gamla stans stadsdelsförvaltningar
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Fördelning i % av stadsdelsnämndens reviderade budget 2007 per verksamhetsområde
Grundskola,
skolbarnsomsorg o
särskola
14%

Fritid och kultur
1%

Förskola
13%

Äldreomsorg.

39%
Nämnd och
förvaltningsadm.
4%
Stadsmiljö
1%
Stöd och service till
personer m
funktionsnedsättn
14%

Resultatenheter

Ekonomisk. bistånd
och arb.åtgärder
5%

Riktlinjer för nämndernas internprissättning

Kommunfullmäktige har beslutat om regler för
resultatöverföring mellan åren.

Enligt riktlinjerna beräknas internpriset för verksamheten efter utförande nämnds självkostnad. Pris per prestation för de olika verksamheterna framgår av bilaga
”Pris, peng och prestation”.

Resultatenheter ska föra över 100 procent av sitt
resultat till kommande år. Endast 5 procent av enhetens bruttobudget kan överföras. Det gäller såväl överskott som underskott.

Investeringar och stora projekt
Mnkr

Uppkomna underskott ska täckas i samband med
påföljande års bokslut. Nämnden anger vilka enheter
som ska vara resultatenheter. I bilaga anges de förskolor och skolor som är resultatenheter.

Större investeringar
Mindre investeringar
Totalt

VP 2007

VP 2006

10,6

6,3

2,7

9,7

13,2

16,0

Större investeringar är följande objekt:
 Vitabergsparken

Pris per prestation för de olika resultatenheterna
framgår av bilaga ”Priser, peng och prestation”.
Av nämndens verksamhetsplan ska det även på
en övergripande nivå framgå hur eventuella från 2006
överförda över- respektive underskott avses att
disponeras/täckas under 2007. Resultatenheter med
underskott ska under 2007 arbeta in underskottet från
2006 och redovisa en budget i balans.



Fjällgatan



Droskan



Rosenlundsparken



Södermalmsallén



Skinnarviksparken

Mindre investeringar är följande objekt:
 Utspringningsskydd vid Nytorgets lekplats
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Individ- och
familjeomsorg
9%
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Iordningsställande av Älvsborgsparken
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la stan. Någon ny väsentlighets- och riskanalys har
inte genomförts.

Reinvesteringar i park över lag

Kapitalkostnader

STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV AR-

Inom stadsmiljöverksamheten har avsatts 6,6 mnkr
avseende räntor och avskrivningar som uppstår vid
större och mindre investeringsprojekt i stadsdelen.

BETSGIVARE
Stadsdelsnämndens mål 2007

BOENDE OCH LOKALER
Lokalförsörjningsplan
I arbetet med ett effektivt resursutnyttjande är lokalplanering en strategisk fråga. En övergripande långsiktig
lokalförsörjningsplan, som uppdateras årligen, redovisas i bilaga till verksamhetsplanen.

Lokalförändringar
Mnkr

Hyreskostnad

REV VP 2007

VP 2007

Diff rev
VP o VP
2007

238,3

233,0

5,3

90 % av medarbetarna upplever sitt arbete
som stimulerande senast 2007-12-31



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



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



Medarbetarna ska erbjudas kompetensutveckling som fastställts i individuell kompetensutvecklingsplan

Medarbetarnas frisknärvaro
Alla enheter ska arbeta systematiskt med sin
arbetsmiljö och i personalarbetet samt i övrigt utifrån
lagar, avtal och policies samt fastställda rutiner och
planer.

STYRNING OCH RISKHANTERING
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena ska nämnden ha verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål
inom sitt ansvarsområde. Målen ska vara uppföljningsbara och påvisa resultat. Stadsdelsförvaltningen ska
arbeta i enlighet med stadens ledningssystem, ILS, för
att säkerställa den löpande effektiviseringen av verksamheten. Förvaltningen ska förstärka nämndens resultatredovisning genom analys och utvärdering av verksamheten. En del i styrningen är den interna verksamhetskontrollen. I regler för ekonomisk förvaltning
framgår att nämnden årligen ska upprätta en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Detta är kopplat till kraven på god
ekonomisk hushållning.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet för att
ytterligare sänka sjukfrånvaron, dels genom ett aktivt
rehabiliteringsarbete, dels genom en fortsatt satsning
på hälsofrämjande insatser.

Kompetensförsörjning
Kompetensutveckling och framtida personalförsörjning
är strategiskt viktiga frågor i stadens ambition att bli en
modern och attraktiv arbetsgivare. Det är av vikt att ta
tillvara och vidareutveckla de projekt, metoder och
erfarenheter som utvecklats tidigare.
Grund- och vidareutbildningar kommer alltid att
behövas och inom staden är en central samordning av
dessa ekonomiskt att föredra. Samtidigt kommer specialinriktad kompetensutveckling utifrån individuella
utvecklingsplaner även fortlöpande att erbjudas samtliga medarbetare.

Under 2007 avser förvaltningen återkomma med
förslag till ett system för internkontroll för Södermalms stadsdelsnämnd.

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet beskrivs i
bilagan Likabehandlingsplan.

I bilaga till denna reviderade verksamhetsplan
finns en ny internkontrollplan som grundas på de
föregående internkontrollplanerna från respektive
stadsdelsförvaltning Katarina-Sofia och Maria – Gam-
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Sammanförandet av stadsdelsförvaltningarna på Södermalm

”Lisa tid”4 kommer att införas vid ett antal enheter.
Dokumentationssystemet ParaSol införs under år
2007, för verksamheter inom äldre, stöd till personer
med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

Sammanförandet av stadsdelsförvaltningarna innebär
minskad bemanning inom administrativa arbeten. Berörda medarbetare ska erbjudas nödvändigt stöd i olika
former. Avgångssamtal kommer att ske med de medarbetare som lämnar förvaltningen. Enheter kan komma
att påverkas under en övergångsperiod vilket ställer
höga krav på chefer i organisationen.

Stadsdelsförvaltningen utreder under året om det
är möjligt att använda kontorsstödet Open Office i
stället för Microsoft Office, för vissa medarbetare. En
sådan förändring skulle kunna leda till stora besparingar. Under år 2007 kommer ett projekt med program med öppen källkod för vissa medarbetare att
slutföras. Projektet syftar till att visa i vilken omfattning licenskostnaderna kan minskas och den effektiva
tid datorerna kan vara i bruk ökas.

Stadsdelsförvaltningen ska arbeta utifrån stadens
strategiska mål för personalarbete.
Södermalms stadsdelsförvaltnings vision är vägledande i arbetet. Alla medarbetare och chefer ska
arbeta för tydlighet, tillgänglighet och professionalitet.

DEN ADMINISTRATIVA ÖVERBYGGNA-

Kommunikation
och informationsteknik

DEN I STADEN SKA MINSKA

Kommunikation

Effektivisering och samordning

Stockholms stad har en kommunikationspolicy som är
antagen av kommunfullmäktige. Den interna och
externa kommunikationen ska bidra till effektivitet och
stödja verksamhetsmålen.

Stadsdelsnämnderna Katarina-Sofia och Maria-Gamla
stan har slagits samman och bildat stadsdelsnämnd
Södermalm den 1 januari 2007. Förvaltningsorganisationerna sammanförs den 1 juli 2007. I och med sammanförandet av de två stadsdelsförvaltningarna på
Södermalm beräknas en kostnadsminskning för administrativ personal och administrativa lokaler med cirka
40 % per förvaltning. Sammanlagt kommer drygt 180
helårsanställningar minskas till 108 helårsanställningar
och ytan för administrativa lokaler minskas med cirka
2 500 kvm.

Kommunikationsbehovet i den nya stadsdelsförvaltningen måste fastställas. Arbetet med att ta fram
en gemensam webbsida på stockholm.se och ett för
stadsdelsförvaltningen gemensamt intranät, påbörjas
under andra halvan av år 2007.
Det ska säkerställas att nämndens och ledningsgruppens beslut och information når ut till invånare i
stadsdelsområdet och anställda i förvaltningen.

När det gäller verksamheter som är högt specialiserade eller har mindre omfattning inom varje stadsdelsnämnd kan det finnas vinster för både medborgare
och medarbetare med en ökad samordning. KatarinaSofia stadsdelsförvaltning har två arkivarier anställda
som fram till årsskiftet 2006/2007 svarat för arkivservice till alla stadsdelsnämnder i staden utom två och
under första halvåret 2007 till alla utom en. Anslutna
stadsdelsnämnder delar på kostnaden. Från halvårsskiftet år 2007 kommer samtliga stadsdelsnämnder att
vara anslutna till den gemensamma arkivservicen.

Informationsteknik
Informationstekniken används för att effektivisera
verksamheten. Intranätet används bland annat för information inom och mellan verksamhetsområden, presentation av styrdokument samt bokning av stadsdelsförvaltningens sammanträdeslokaler och viss utrustning.
Stadsdelsförvaltningen fortsätter att med informationsteknik effektivisera verksamheterna för att nå
uppställda mål exempelvis genom ”Lisa självservice3”. Stadens nya tidregistrerings- och schemasystem

Beträffande innerstadens stadsdelsförvaltningars
avsikt att samordna och effektivisera konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt boutredning se avsnittet ”Konsumentvägledning”.

3
Medarbetare registrerar själva i datasystemet Lisa Självservice
den egna planerade frånvaron samt friskskriver sig efter sjukdom
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Flextidssystem via egen daglig registrering
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Stadsdelsförvaltningen följer stadens arbete med
att inrätta en serviceförvaltning med uppdrag att svara
för huvuddelen av stadens löneadministration, IT-stöd
och ekonomiadministration. Förvaltningen kan konstatera att arbetet i första hand berör löneadministrationen, vilket också förvaltningen tagit hänsyn till i det
pågående arbetet med att fusionera två förvaltningar
till en.
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