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Staden ska vara en attraktiv plats för boende,
företag och besök
JOBB I STÄLLET FÖR BIDRAG

STADEN SKA VÄRNA ETT VARIERAT

Ekonomiskt bistånd

OCH RIKT KULTURLIV

Stadsdelsnämndens mål


Kultur och föreningsverksamhet

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

Stadsdelsnämndens mål


Prognos av måluppfyllelse
Uppfylls helt

Prognos av måluppfyllelse
Uppfylls helt

Antalet bidragshushåll har legat stabilt under året och
prognosen för resten av året är att bidragshushållen
kommer att fortsätta att ligga på samma nivå. Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för försörjningsstödet.
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Alla barn i förskolan ska erbjudas minst
en organiserad kulturaktivitet per år

Förskolan får 100 kronor per inskrivet barn och år för
att erbjuda barnen minst en organiserad kulturaktivitet.
Ett utbud av kulturupplevelser erbjuds barnen som till
exempel teater- och dansföreställningar samt museibesök.
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Skola för kunskap

STOCKHOLM SKA ERBJUDA BARN OCH
FÖRÄLDRAR VALFRIHET, MÖJLIGHETER

ner och dokumentation samt genom enkäter och samtal med barnen bedöms att nämndens mål uppfylls.

OCH MÅNGFALD

Verksamhet för barn och ungdom

Förskoleverksamhet

Stadsdelsnämndens mål

Stadsdelsnämndens mål


Andelen förskollärare ska öka år 2007



Det ska finnas minst en förskollärare per
avdelning på varje förskola



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

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



Parklekarna på Södermalm ska erbjuda
en god verksamhet.

Prognos av måluppfyllelse
Uppfylls helt
Förvaltningens aktiviteter på fritidsgårdarna och deras
kvällsverksamheter har som målsättning att stärka
ungdomarnas självständighet, leda till ökat samarbete
och socialt ansvar och stärka känslan av kompetens hos
ungdomarna. Ungdomarna är själva aktiva i att utforma
verksamheten och med att ge förslag på olika aktiviteter.

Prognos av måluppfyllelse
Uppfylls helt
I jämförelse med januari 2007 har antal förskollärare
ökat något under året. Utfallet av andelen förskollärare
år 2007 jämfört med år 2006 kommer att tas fram i
oktober och presenteras i verksamhetsberättelsen för år
2007.

De fem parklekarna på Södermalm erbjuder barn
och unga ett varierat utbud av aktiviteter, som är anpassade för olika åldersgrupper. Besökarna har möjlighet att komma med synpunkter på vilka aktiviteter
som ska erbjudas. Parklekarna har en hög tillgänglighet då de har öppet alla vardagar och vissa kvällar
samt större delen av året. Besökarna kommer tillbaka
till parkleken, vilket tyder på att de är nöjda. De framför sina synpunkter muntligen till personalen och det
framkommer att de är nöjda med verksamheten.

31 juli 2007 fanns det minst en förskollärare på
nästan alla avdelningar (99 %).
Genom att använda sig av olika arbetsmetoder
ges barnen möjlighet att påverka sin vardag i förskolan. Barnen ges möjlighet att till exempel välja lekar
och sånger, de får komma med förslag på dagliga
aktiviteter med mera. Förskolans material är tillgängligt och varierat vilket gör det lätt för barnen att själva
välja aktivitet och lek. Genom personalens observatio-
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Högre kvalitet i omsorgen
ÄLDREOMSORGEN SKA PRÄGLAS AV
PERSONLIGT INFLYTANDE, TRYGGHET

STADENS STÖD TILL DE MEST UTSATTA

OCH RESPEKT

MER TILLGÄNGLIGT

Äldreomsorg

Barn och ungdom

Stadsdelsnämndens mål

Stadsdelsnämndens mål 2007



SKA INDIVIDUALISERAS OCH GÖRAS

Utveckla det stöd som ges
till anhörigvårdarna.



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.

Prognos av måluppfyllelse
Uppfylls helt
För att stödja anhörigvårdare har Nytorgets anhörigcenter byggts upp, som är en träfflokal för samvaro och
samtal. Anhörigkonsulentens arbete med anhöriggrupper och utbildning av anhörigavlösare fortsätter. Dessutom har cirka 40 vårdbiträden och undersköterskor
utbildats i anhörigstöd. På försök finns sedan en tid
tillbaks en gästplats på Nytorgets äldreboende, som kan
ta emot den enskilde så att anhörigvårdaren får avlastning.

Prognos av måluppfyllelse
Uppfylls helt
Förebyggande insatser erbjuds barn och deras familjer
genom Preventionsenheten, i vilken olika yrkeskompetenser ingår. För att i möjligaste mån undvika externa
placeringar arbetar man med målet att problem både
ska upptäckas och lösas i närmiljön. Preventionsenheten arbetar uppsökande och förebyggande i närmiljön
på både individuell och strukturell nivå.

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

Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning

Preventionsenheten har ett pågående projekt där
man följer upp och stöder ungdomar som står utanför
både skolväsendet och arbetsmarknaden i syfte att få
dem att börja studera eller arbeta. Förvaltningen startar
i september år 2007 ett projekt där man aktivt kommer
att söka upp föräldrar med psykisk ohälsa med barn i
åldersgruppen 0-2 år.

Stadsdelsnämndens mål


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

Prognos av måluppfyllelse
Uppfylls helt

Avdelningen Social omsorg och grundskolornas
rektorer har ett fortlöpande samarbete.

Vid beslut om LSS-insats får brukaren både muntlig
och skriftlig information om möjligheten till individuell plan. Under våren 2007 har dessutom alla personer
med LSS-insats, boende inom östra Södermalm, fått
skriftlig information om möjligheten till individuell
plan.
SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND
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Vuxna

lande kedjor mellan slutenvård, öppenvård och förvaltningens socialtjänst.

Stadsdelsnämndens mål 2007


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



Fungerande vårdkedjor ska samordnas för
personer med beroendeproblematik

Socialpsykiatri
Stadsdelsnämndens mål 2007


Psykiatrin Södra och Social omsorg ska
samarbeta kring alla gemensamma brukare



Antalet boenden för psykiskt funktionshindrade ska öka



Antalet sysselsättningsplatser för personer
med psykiskt funktionshinder ska öka

Prognos av måluppfyllelse
Uppfylls helt
Förvaltningen arbetar med olika boendeformer riktade
till missbrukare i rehabilitering. Förvaltningen har
aktivt sökt upp personer på inackorderingshem och
härbärgen för att motivera till ett mer planerat boende.
Antalet boenden på härbärgen har minskat kraftigt
under året och fler personer har fått en mer stabil boendesituation.

Prognos av måluppfyllelse
Uppfylls helt
Förvaltningens socialpsykiatri har ett upparbetat samarbete med Psykiatrin Södra och samarbetar kontinuerligt kring gemensamma brukare. I kvarteret Skytteparken håller sju nya lägenheter på att färdigställas för
målgruppen psykiskt funktionshindrade. Mellanvårdsboendet för unga vuxna som startade i september 2006
ska utvecklas vidare i samarbete med Psykiatrin Södra.
I och med Arbetscentrums flyttning till större lokaler
har förvaltningen fått möjlighet att utöka antalet sysselsättningsplatser.

Förvaltningens öppenvårdsmottagning Södermalms beroendeteam drivs tillsammans med Psykiatrin södra och Maria beroendecentrum AB. Mottagningen erbjuder ett mångsidigt och specialiserat stöd
utifrån ett helhetsperspektiv. Då det genom mottagningen finns en upparbetad samverkan mellan de olika
aktörerna är det lätt att samarbeta kring de enskilda
klienterna utifrån deras behov och skapa sammanhål-
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Ekonomisk hushållning och sänkt skatt
BUDGETEN SKA HÅLLAS
Stadsdelsnämndens mål 2007
Prognos av måluppfyllelse
Nedanstående mål uppfylls helt


Stadsdelsnämndens verksamheter ska hålla sig inom fastställd budget.

Ekonomiavsnittet kommenteras fullständigt i del 1 av
tertialrapport 2.
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