Stadsdelsnämnd Farsta
Verksamhetsplan 2022
Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar
Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program.
Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.
Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetsparners ska dessa anges.
Innovationssatsningar
Namn på satsningen

Typ av innovation
(verksamhetsutveckling alternativt
testbäddverksamhet)

Kortfattad beskrivning i
punktform där syfte och mål
framgår.

Tidplan

Finansieringe
n (intern
och/eller
extern)

Storlek på
Samarbetspartners
budget
(Interna och Externa)
(inräknat
arbetstid och
medel för drift)

Ansvarig chef
och ledare

Innovationsråd

Innovationsråd upprättas för att bidra Rådet ska bidra till att uppfylla
2021 till att öka innovationsförmågan och ta stadens inriktningsmål och målen i
tillvara nya idéer och förslag
Agenda 2030. Medlemmar i rådet
kommer att vara personer från
förvaltningens olika verksamheter
och stadsdelsdirektör. Öka
innovationsförmågan och ta tillvara
nya idéer och förslag.

inom ram

Sällskap på recept

Verksamhetsutveckling

Inom ram

Ca 10 % av en
heltid. Cirka 70
tkr per år.

Vårdcentraler i Farsta,
Äldreförvaltningen

Våga anmäla, våga vittna

Riktat stöd till brottsutsatta ungdomar "Särskilt utsatta brottsoffer" är en
och deras vårdnadashavare i syfte att prioritering inom så väl den
få fler att våga vittna och våga anmäla övergripanden som den lokala
samverkansöverenskommelsen
mellan staden och polisen

Ansökt om
LUM-medel
för 2022

0,5 mnkr

Lokalpolisområde
Kristina Svärling
Farsta-Vantör,
Utbildningsförvaltninge
n

Flerspråkighet inom
förskolan

Projektet ska utbilda ett mindre antal
medarbetare i metoder för att prata
med barn som har andra modersmål
än svenska. Dessa medarbetare ska
sedan sprida kompetensen vidare.

Sökt och fått
stadsbidrag

1,4 mnkr.

Utbildningsförvaltninge Ingalill
n, Danderyds sjukhus Gustavsson
och Stockholms
universitet

"Mitt val min väg" - Stöd
till unga som lämnar den
sociala dygnsvården

Syftar till att ge stöd till ungdomar
I linje med förslaget på strategi för 2020-2024
som har varit placerade i olika former att minska risken att barn, unga och
för ungdomsvård/institutioner i deras unga vuxna dras in i kriminalitet.
hemgång och i övergången till deras
vuxenliv

Ansökt om
medel för två
behandlare på
heltid.

Göteborgs och Lunds
universitet

Systematiskt
integrationsarbete

Modell som har utvecklats i Farsta och I stadens budget betonas vikten av 2020-2022
spridits till andra stadsdelar. Syftar till integration för nyanlända
att skapa en brygga mellan
samhällsvägledare och
socialsekreterare för att skapa
individuella planer med många olika
insatser, allt från jobbtorg till
språkcafé.

Ansökt om
medel från
sociala
investeringsfon
den för 20222024
Inom ram

En heltidstjänst x

Ida Stridsberg

Barnet genom hela
processen

Syftar till att stärka barns delaktighet i
hela kedjan inom individ- och
familjeomsorgen från utredning till
insats.

Utgår från Barnkonventionen och i 2019-2022
stadens budget betonas vikten av
implemnetering av
barnkonventionen och vikten av
barns inflytande och delaktighet

Inom ram

En heltidstjänst x

Kristina Svärling,
Magda Välikoski,
Pernilla Falk

Stadsdelsmammor

Syftet med projektet är att stödja
kvinnor som står lång ifrån
arbetsmarknaden att etablera sig.

Kvinnor med egen erfarenhet,
kunskap och språk ger mod,
information och trygghet till andra
kvinnor i sitt område

2018-2022

Inom ram

ca 0,8 mnkr per Arbetsmarknadsår.
förvaltningen

Ida Stridsberg

För barnets bästa

Utveckla samverkan mellan skola och
socialtjänst i F-3

Förebygga och få till snabbare stöd 2019-2022
till barnet/eleven för att öka
välmåendet och förbättre
studieresultet.

Inom ram

Liten del av
Utbildningsarbetstid.
förvaltningen
Uppskattningsvi
s 50 tkr per åt.

Kristina Svärling

Metodforum

Effektivisera uppföljningar av insatser Arbeta med kostnadseffektiva
2021-2022
inom socialtjänsten
arbetssätt som bidrar till en budget i
balans.

Inom ram

Therese Grahn,
Marcus Grönqvist

Informationsöverföring

Verksamhetsutveckling

För bättrad informationsöverföring
mellan primärvård och hemtjänst

Extern/intern.

Digitalt stöd - barns
delaktighet

Utveckla digitalt stöd för att förbättra
barns inflytande.

Digitalt stöd som ska kunna
integreras i sociala system.

2021-2022

Vår del i
projektet sker
inom ram.

Insluss

Utveckla samarbetet mellan
socialtjänst och kriminalvård/frivård

Utveckla samarbetet innan
frigivning från kriminalvården.

2021-2022

Inom ram

Islandsprojektet

Utveckla processerna och samverkan
mellan socialtjänst, polis och region
Stockholm för målgruppen
våldsutsatta vuxna och barn samt
våldsutövare.

Vuxna och barn som
2021-2022
bevittnat/upplevt våld ska i större
omfattning synliggöras och erhålla
ett adekvat och konskevent
bemötande samt erhålla skydd,
stöd och behandling. Personer som
utöver våld ska i större omfattning
lagföras och erhålla adekvat stöd
och behandling.

Vår del i
projektet sker
inom ram.

Del av arbetstid
för
enhetschefer,
biträdande
enhetschefer
och
stödpersoner.
Del av arbetstid
för enhetschef
och
omsorgsperson.
Uppskattningsvi
10% av
enhetschefs tid.
Pilot - test av
verktyget 5
medarbetare
Del av arbetstid
för enhetschef.
Uppskattningsvi
s 50 tkr.
Flera timmar för
mottagningens
personal +
vikarie.
Uppskattningsvi
s 100 tkr

Projekt stärkt samverkan

Stärka samarbetet mellan socialtjänst
och sjukvård kring de som både lider
av psykisk sjukdom och missbruk.

Utveckla samarbetet och arbetssätt 2021-2022
för att ge bättre stöd till personer
med samsjuklighet.

Rätt stöd i rätt tid

Stöd i sammanställning ch analys av Utveckla arbetet kring tidiga
data gällande de barn och unga som
insatser till barn och unga.
blivit föremål för anmälan, utredningar
och insatser under 2018.

Medel från
Uppdrag
Psykisk Hälsa
som fördelas
via
socialförvaltnin
Vår del i
projektet sker
inom ram.

Intensifierad utredning i
hemmiljö

Läkare och sjuksköterskor i
2021 området ska kunna ge "Sällskap på
recept" genom att rekommendera
patienter att besöka stadsdelens
öppna verksamheter för seniorer. I
stadens budget läggs stor vikt vid
att minska ofrivillig ensamhet bland
äldre samt främja deras hälsa
genom social gemenskap

2020-2022

I stadens budget har
2021stadsdelsnämnderna direktivet att
stödja flerspråkighet hos barn med
annat modersmål än svenska

I den planerade arbetsmodellen
skapas ett intensifierat och
koncentrerat utredningsförfarande
där socialsekreterare och
familjebehandlare samverkar från
start som förväntas leda till ett
effektivare stöd i ett tidigt skede.

2021-2022

Gunilla Ekstrand

Vissa timmar
för
socialskreterare
och kostnad för
insatser

Sara Wrethed,
från och med
2022: Jonas
Wilhelmsson

Magda Välikoski,
Kristina Svärling

Vinnova, KTK

Jonas
Wilhelmsson

Socialförvaltningen,
EÅV, Norrmalm,
Spånga-Tensta och
Östermalm.

Pernilla Falk,
Magda Välikoski

Kriminalvården inkl.
frivården och
Hägersten/Älvsjö.

Andrea Grönberg,
Ida Stridsberg

Socialförvaltningen,
Pernilla Falk,
Skärholmen, polisen
Magda Välikoski,
och Region Stockholm. Ida Stridsberg

Psykiatri Södra, EÅV, Andrea Grönberg,
Södermalm, Skarpnäck Ida Stridsberg
och enheten för
hemlösa.

Vissa timmar
Socialförvaltningen,
för
SKR och övriga sdf.
socialskreterare.

Magda Välikoski,
Kristina Svärling,
Pernilla Falk

2021-2024

Ansökt om
Finansiera fyra Socialförvaltningen,
medel från
tjänster, cirka
EÅV, Skarpnäck,
sociala
2,4 mnkr per år. Skärholmen.
investeringsfon
den för 20222024.

Pernilla Falk,
Kristina Svärling.

Startas under
år 2020 med
en flerårig
löptid. Nytta
förväntas
öka över tid
och således
vara större år
2023 än
2021.

Inom ram.
Kostnadsneutr
alt på grund av
effektiviseringa
ri
arbetsuppgifter
av löpande
karaktär inom
controllergrupp
en.

(Södra)
Nyckeltalsverkstaden

Frigjort tid för controller att samordna I stadens budget läggs stor vikt vid
utvecklingsarbete med nyckeltal
samarbete och innovation, samt
tillsammans med andra förvaltningar. ökad analysförmåga hos
förvaltningarna. Detta är en trend
som vi sett öka över tid och som vi
bedömer inte kommer att avta.
Målet är att generera bättre
beslutsunderlag genom aggregerad
data, samt att skapa en lärande
organisation genom att öka
samverkan mellan flera
förvaltningar.

Liten del av
arbetstid.
Uppskattningsvi
s cirka 10 tkr.

Hägersten-Liljeholmen Marcus Grönqvist
sdf
Skarpnäck sdf
Enskede-Årsta-Vantör
sdf
Skärholmen sdf.

Skolsamordnare för
placerade barn

Projektet riktar sig till barn eller unga,
inklusive ensamkommande barn, som
placeras utan vårdnadshavare eller
närstående på HVB-hem, särskilda
ungdomshem (§ 12 hem),
stödboenden, skyddade boenden för
unga samt behandlingsverksamhet
med familjeboende.

Målet med projektet är att
2022-2024
Skolsamordnaren tillsammans med
socialsekreteraren och barnet/den
unge ska planera och arbeta för en
fungerande skolgång och goda
skolresultat.

Ansökt om
Ansökt om
medel från
medel för två
sociala
skolsamordnare.
investeringsfon
den för 20222024.

Socialförvaltningen,
Magda Välikoski
Utbildningsförvaltninge
n och Södermalm,
Hägersten-Älvsjö,
Skarpnäck, SpångaTensta och RinkebyKista.

Metoder för beskämpning
av parkslide

Metodutveckling

Förvaltningen driver ett pilotprojekt 2021-2030
för att undersöka metoder för att
begränsa den invasiva växten
parkslide. Två olika metoder prövas
på två olika platser. Metoderna är
så kallad E-weeding samt knäckoch täckmetoden. Under
kommande år rör arbetet främst
uppföljning.

Inom ram

Cirka 50 000
kronor 2022

Upphandlat
Sara Wrethed
projektledningsstöd
och underentreprenörer

Fritidsbibliotek/Sportotek

Pilotprojekt

Förvaltningen har startat en form
2021av Sportotek på Mötesplats
Fagersjö. Vi har hittills kallat det
för Fritidsbibliotek. Det är ett
tillfälligt pilotprojket som vi gör
som en arbetsmarknadsåtgärd med
en arbetsledare och ett antal
personer som arbetstränar. Här kan
medborgare låna både nya och
begangnade fritidsartiklar - både
idrotts- och friluftsutrustning samt
trädgårdsspel. I samband med vp
2022 söker vi medel för ha
möjlighet att permanenta och utöka
insatsen. För att kunna möta
medborgarnas behov behöver vi ha
öppet utanför kontorstid. Vi
föreställer oss att utökningen av
öppettider skulle vara möjlig
genom samverkan med
civilsamhället.

370 000/år

Söker 700 000
kronor för att
kunna utöka
konceptet

Söker samverkan med
lokal förening

Therese Grahn,
Sara Wrethed

