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Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök
Ekonomiskt bistånd
Maria-Gamla stan:
MGS: Antal personer som är
Under årets första tre månader fanns i genomsnitt
socialbidragsberoende p g a arbetsbrist och 221 personer per månad som hade försörjningsstöd
fått insats inom fem dagar.
på grund av arbetslöshet.
Statistik som ska mätas:
44 har fått arbete och därmed avslutats



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

arbete,

13 har börjat studera och därmed avslutats

utbildning,

19 har remitterats till Söderjobb varav 6 har
påbörjat praktik och resten påbörjat utbildning i
Nätverksmetoden

arbetsträning,
lärlingsjobb,
rehabilitering
KS: Antal personer som har fått insats
inom fem dagar.

x

X

X

Katarina-Sofia:
Vid mättillfället sista april 2007 uppbar 361
personer ekonomiskt bistånd och av dessa hade
204 personer eller 56,5% erhållit en eller flera
parallella insatser, enligt Södermodellen.

Arbetsmarknadsåtgärder



MGS: Minska arbetslösheten bland arbetslösa
ungdomar som tar kontakt med
stadsdelsförvaltningen



KS: Minska arbetslösheten framförallt bland
ungdomar.

MGS: Jämförelse av antalet ungdomar
som sökt försörjningsstöd på grund av
arbetslöshet och hur många av dessa som
har fått arbete
KS: Statistik

x

x
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KS: Statistik
Öka andelen som arbetar i privat sektor.

75 % av nuvarande praktikanter har plats hos en
privat arbetsgivare. Praktiksamordnaren prioritera
kontanter och erbjuder sina tjänster företrädesvis,
till den privata sektorn. Kampanjen Söders ”
Gröna hand” kommer förhoppningsvis att kunna
genomföras då den nya organisationen kommit på
plats och genomförande beslut om denna kan
fattas.

x

x

x

x

Flyktingmottagande



Andelen invandrare som har praktik/arbete
kombinerat med svenskundervisning ska öka i

Jämförelse av andelen invandrare som har
praktik/arbete kombinerat med
svenskundervisning 2006 och 2007

jämförelse med 2006 års utgång

Kultur och föreningsverksamhet



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

MGS/KS: Uppgifter från förskolan om
vilka organiserade kulturaktiviteter som
anordnats under året.

x

x

Valfriheten ska öka


KS: Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler

x

alternativ i barnomsorgen



KS: Valfriheten för äldre ska öka jämfört med
tidigare år



KS: Valfriheten för funktionshindrade ska öka
jämfört med tidigare år

x
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Skola för kunskap
Förskola



Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör

Ta fram uppgifter från Bosko

x

x

x

x

Ta fram uppgifter från Bosko

x

x

x

x

inte vara fler än 14



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



Andelen förskollärare i barnomsorgen ska öka
2007

MGS: Jämföra andelen förskollärare 200610-13 med 2007-05-31

x

KS: Att det på varje förskoleavdelning
finns minst en heltidsanställd förskollärare
Statistikuppgifter från förskolorna



MGS: Alla barn i förskolan har utifrån sin
förmåga inflytande över sitt eget lärande



MGS: Alla barn i förskolan behandlas lika
oavsett etnicitet, kön, religion eller

Förvaltningsövergripande enkät till 4-5
åringar i fsk samt till föräldrar

x

Analys av resultaten från enkätsvaren
Förvaltningsövergripande enkät till 4-5
åringar i fsk samt till föräldrar

x

Analys av resultaten från enkätsvaren

funktionsnedsättning



MGS: Alla barn i förskolan har sitt
rörelsebehov tillgodosett varje dag

Förvaltningsövergripande enkät till 4-5
åringar i fsk samt till föräldrar
Analys av resultaten från enkätsvaren

x
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Alla förskoleenheter ska under vårterminen

Antal enheter med upprättade planer resp.
arbetssätt

x

2007 upprätta en plan för uppföljning,
utvärdering och analys av sin verksamhet



Enkät

Allt arbete med barn och ungdomar ska
bedrivas utifrån ett synsätt som bygger på riskoch skyddsfaktorer

Grundskola och skolbarnsomsorg



MGS: Andelen elever som lämnar grundskolan
med behörighet till gymnasiets nationella

MGS: Betygsresultat från vårterminen
2006 jämförs med 2007

x

Uppgifter från skolorna

program ska öka jämfört med föregående läsår





skolbarnsomsorgen har utifrån sin förmåga

Förvaltningsövergripande enkät till barn i
skolbarnsomsorgen och elever i
grundskolan år 2,5 och 8 samt till föräldrar

ansvar för sitt eget lärande

Analys av resultaten från enkätsvaren

MGS: Alla barn och elever i grundskolan och

skolbarnsomsorgen behandlas lika oavsett

Förvaltningsövergripande enkät till barn i
skolbarnsomsorgen och elever i
grundskolan år 2,5 och 8 samt till föräldrar

etnicitet, kön, religion, sexuell läggning eller

Analys av resultaten från enkätsvaren

MGS: Alla barn och elever i grundskolan och

x

x

funktionshinder



MGS: Alla grundskolor ska ha en
likabehandlingsplan

Avdelningens internkontroll följer upp att
det finns likabehandlingsplaner i
respektive skola

x
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Fråga i utvecklingssamtalet



MGS: Alla barn och elever i grundskolan,
särskolan och skolbarnsomsorgen har sitt
rörelsebehov tillgodosett varje dag

Förvaltningsövergripande enkät till barn i
skolbarnsomsorgen och elever i
grundskolan år 2,5 och 8 samt till föräldrar

x

Analys av resultaten från enkätsvaren och
utvecklingssamtalet

Särskolan




MGS: Alla elever i särskolan har utifrån sin

Förvaltningsövergripande enkät till barn i
särskolan år 2,5 och 8 samt till föräldrar

förmåga inflytande över sitt eget lärande

Analys av resultaten från enkätsvaren

MGS: Alla elever i särskolan behandlas lika

Förvaltningsövergripande enkät till barn i
särskolan år 2,5 och 8 samt till föräldrar

oavsett etnicitet, kön, religion, sexuell läggning

x
x

Analys av resultaten från enkätsvaren

eller funktionshinder

Verksamhet för barn och ungdom



MGS: Varje dag parkleken är öppen ska minst
en organiserad fritidsaktivitet anordnas för barn
och ungdomar



MGS: Varje kväll fritidsgården är öppen ska
minst en organiserad fritidsaktivitet anordnas
för ungdomar

Statistikuppgifter från parkleken om hur
mycket organiserad verksamhet som har
ägt rum

x

Enkät om brukarnöjdheten av den
anordnade aktiviteten
Statistikuppgifter från fritidsgården om hur
mycket organiserade fritidsaktiviteter som
ägt rum
Enkät om brukarnöjdheten av den
anordnade aktiviteten

x
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MGS: Varje dag öppna förskolan är öppen ska
minst en organiserad pedagogisk aktivitet
anordnas för barnen tillsammans med
föräldrarna

Statistikuppgifter från öppna förskolan om
hur många pedagogiska aktiviteter som
anordnats för barnen tillsammans med
föräldrarna

x

Enkät om brukarnöjdheten av den
anordnade aktiviteten

Högre kvalitet i omsorgen
Äldreomsorg



Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med

x

Brukarenkäter om kvaliteten

x

x

x

x

tidigare år



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



Genomförandeplaner för äldre personer med
biståndsbedömda insatser ska upprättas



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

Antal inkomna genomförandeplaner hos
beställaren jämfört med antalet pågående
beställningar.

x

Beställaren rapporterar andel inkomna
genomförandeplaner
i relation till antalet pågående beställningar
för egen regi respektive extern regi
Aktgranskning enligt en fastställd mall,
resultaten av denna granskning följs upp
Enkät till brukare om nöjdheten avseende
tillgänglighet och bemötande

x

x
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För att öka livskvaliteten i äldreomsorgen ska
äldre i vård- och omsorgsboende, som vill och
bedöms klara det, erbjudas utevistelse minst en
gång per månad

Mätning genom internkontroll under en
viss månad

x

x

Mätning av:



hur många äldre som har planerad
utevistelse i sin genomförandeplan
samt



hur många av dessa som har
erbjudits utevistelse och




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

hur ofta

x

Enkät till brukarna
Internkontroll att rutiner finns

x

inbjudande matsituation



Servicehusen kommer att bevaras tillsvidare i
avvaktan på äldrenämndens efterfrågeanalys

Statistik att Södermalms sdf har ett
tillräckligt utbud

x

och genomgång av servicehusens standard



Utveckla anhörigcentret som öppnades våren
2007 för anhörigvårdare och deras närstående –
som drivs i samverkan med föreningar,
frivilligorganisationer, landstinget och
anhörigkonsulenter

Statistik över antalet besökare på
anhörigcentret
Enkät till anhörigvårdare om upplevelsen
av stöd och anhörigvårdarnas nöjdhet med
verksamheten

x

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

x

Enheten rapporterar andelen utbildade
vårdbiträden, andelen undersköterskor,
andelen sjuksköterskor. Total
sammanställning kommer att visa om 90 %
av de tillsvidareanställda vårdbiträdena har
adekvat utbildning.

x

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning



Fler nöjda brukare jämfört med 2006



Genomförandeplaner för personer under 65 år
med biståndsbedömda insatser ska upprättas

Brukarenkäter avseende brukarnas nöjdhet
med omsorgen

x

x

Antal inkomna genomförandeplaner hos
beställaren jämfört med antalet pågående
beställningar

x

x

x

x

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



Personer tillhörande LSS personkrets ska få
information om möjligheten till individuell

Aktgranskning avseende antalet personer
tillhörande LSS personkrets som har fått
information om rätten till individuell plan

plan enligt LSS 10 §



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

Aktgranskning enligt en fastställd mall
resultaten av denna granskning följs upp
för att se om det är god rättssäkerhet (jmf
resultat från 2006 års aktgranskning)
Enkät till brukare om nöjdheten avseende
den funktionshindrades upplevelse av
biståndshandläggarnas tillgänglighet och
bemötande
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Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri



Allt arbete inom Social Omsorg ska utgå från
kunskapsbaserade metoder



Allt arbete för barn och ungdomar ska bedrivas
utifrån ett synsätt som bygger på risk- och

Enkät vars resultat ska visa antal enheter
som tillämpar respektive arbetssätt

x

skyddsfaktorer



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



Tak-över-huvudetgarantin
ska utvecklas mot ett mer planerat boende.



Fungerande vårdkedjor ska samordnas för
personer med beroendeproblematik

Utvärdera om fler målgrupper kommit i
åtnjutande av boendekedjan

x

Rapport till
stadsdelsnäm
nd
T1

T2

VB
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Gemensamma vårdplaner
mätdatum 2007-03-31
Maria-Gamla stan:
Antal aktuella personer med SoL-beslut 198
Antal med gemensam vårdplan 80
Boenden och antal platser i MGS och KS
mätdatum 2007-03-31



Psykiatrin Södra och Social omsorg ska
samarbeta kring alla gemensamma brukare.



Antalet boenden för psykiskt funktionshindrade
ska öka.



Blekingegatan 48,

3 platser

Magnus Ladulåsgatan 13,

3 platser

Redovisa antalet gemensamma vård- och
handlingsplaner

Magnus Ladulåsgatan 7,

3 platser

S:t Paulsgatan 19,

4 platser

Redovisa antalet boende- och
sysselsättningsplatser

Krukmakarbacken 4,

6 platser

Reimersholmsgatan 53

6 platser

Antalet sysselsättningsplatser för personer med

Magnus Ladulåsg. Hotellhem 12 platser

psykiskt funktionshinder ska öka

Hammarby sjöstad
Timmermansgränd 4 mellanvårdsboende
Externt köpta

12 platser
3 platser
27 platser

Sysselsättningsplatser inkl arbetsträning mätdatum
2007-03-31
Arbetscentrum

48 platser

Aktivitetshuset

ca 60 platser

Externt köpta

21 platser

x
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MGS: Överenskommelse om samverkan i
brottsförebyggande arbete med barn och
ungdomar inklusive handlingsplanen ska vara
implementerade på varje enhet som arbetar
med barn och ungdomar senast 2007-04-01

MGS: Samordnaren för
brottsförebyggande rådet tar via enkät till
enheterna reda på vilka lokala
samverkansformer som upprättats på
respektive enhet med exempelvis
utbildningsförvaltning, polis, landstinget,
föräldrar, BRÅ

Lokala samverkansformer finns med olika aktörer

X

x

MGS: Statistik avseende



Antal föräldrar som har fått
stödsamtal med socialsekreterare



och deras barn.

MGS: Barn och unga vars föräldrar har
psykiska funktionshinder och/eller



Antal barn i mor-barngrupperna för

x

psykiskt sköra föräldrar med små

missbruksproblem ska ges stöd

barn.



Antal nätverksmöten med BVC,
psykiatrin



MGS: Familjerna ska få ett respektfullt, etiskt
och korrekt bemötande

MGS: Brukarenkät avseende familjernas
nöjdhet med bemötandet

x

Statistik över antal barn och unga som fått
stöd

x

Barn och unga



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

BILAGA: UPPFÖLJNING AV SÖDERMALMS STADSDELSNÄMNDS MÅL ENLIGT VP 2007

TERTIALRAPPORT 1/2007

Stadsdelsnämndens
mål

Mätmetod

Resultat av måluppfyllelse

Bedömning av
måluppfyllelsen

MGS = Maria – Gamla stan
KS = Katarina - Sofia

Åtagandet

Åtagandet

Åtagandet

bedöms

bedöms

bedöms inte

uppfyllas

delvis bli

att uppfyllas

under året

uppfyllt

under året

Rapport till
stadsdelsnäm
nd
T1

T2

VB

under året

En trygg och snygg stad
Stadsmiljö



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

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

x

x

ansvarsområde.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



Stadsdelsnämndens verksamheter ska hålla sig
inom fastställd budget

Uppföljning sker genom månadsrapporter,
tertialrapporter och verksamhetsberättelse
för kontroll av att enheterna håller budget

x

x

x

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare



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

Uppföljning sker på enhetsnivå inom
förvaltningens alla enheter Redovisning av
resultatet från skyddsronden avseende den
psykosociala enkäten - delaktighet,
arbetssätt, ledarskap och att medarbetarna
upplever sitt arbete som stimulerande.
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Stadsdelsnämndens
mål

Mätmetod

Resultat av måluppfyllelse

Bedömning av
måluppfyllelsen

MGS = Maria – Gamla stan
KS = Katarina - Sofia

Åtagandet

Åtagandet

Åtagandet

bedöms

bedöms

bedöms inte

uppfyllas

delvis bli

att uppfyllas

under året

uppfyllt

under året

Rapport till
stadsdelsnäm
nd
T1

T2

VB

x

x

x

under året



Antalet medarbetare, som får
rehabiliteringsinsatser, ska minska till 150
personer 2007-12-31

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