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Inledning
Verksamhetsidé och värdegrund
Beställarenheten funktionsnedsättning utreder, fattar beslut och följer upp insatser på ett
rättssäkert sätt där vi beaktar jämställdhet, anhörigperspektiv och ett barnrättsperspektiv.
Grunden för arbetet är att beviljade stödinsatser ska ge personer med funktionsnendsättningar
möjlighet att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar i enlighet med FN:s
konvention om mänskliga rättigheter
Verksamhetsbeskrivning
Enheten är organiserad i fyra olika specialiserade grupper: socialpsykiatri,
funktionsnedsättning barn, funktionsnedsättning vuxna, administrativt stöd samt
anhörigkonsulent.
Vår målgrupp utgörs av personer i åldersgruppen 0 till 65 år med fysisk och/eller psykisk
funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningarna kan handla om utvecklingsstörning, autism,
hjärnskada, långvarig psykisk sjukdom, svår somatisk sjukdom, demenssjukdomar och svåra
fysiska funktionsnedsättningar.
I december 2020 var totalt 1537 klienter aktuella vid enheten. Av dessa gällde 257 ärenden
insatser för barn och ungdom, 0-20 år, med funktionsnedsättning och 818 ärenden gällde
insatser för vuxna, 21-65 år, med funktionsnedsättning samt även alla äldre personer som bor
på våra grupp- och servicebostäder. Insatser för vuxna med psykiatrisk problematik gavs till
462 personer. På grund av nybyggnation av bostäder inom stadsdelsområdet så ökar antalet
personer under 65 år med funktionsnedsättning varje år.
Kostnadsbudget för år 2021 uppgår till 585,6 mnkr, varav 69,4 mnkr avser socialpsykiatri och
516,2 mnkr avser funktionsnedsättning.
Stödinsatser som kan vara aktuella är till exempel:








korttidsvistelse och avlösarservice,
hjälp i hemmet i form av hemtjänst, boendestöd och personlig assistans,
boende i form av vård- och omsorgsboende, gruppbostad eller stödbostad,
sysselsättning och daglig verksamhet,
ledsagning och kontaktperson,
riksfärdtjänst och
försöks- och träningslägenheter.

Beställarenheten funktionsnedsättning är organisatoriskt underställd avdelningschefen för
social omsorg. Enheten ska vara bemannad med en enhetschef, fyra biträdande enhetschefer,
33 biståndshandläggare och en samordnare inom socialpsykiatrin. Vid enheten finns tre
administratörer. Organisatoriskt till enheten hör också en anhörigkonsulent som arbetar 60%.
Vi samarbetar med anhöriga, intresseorganisationer, rådet för funktionshinderfrågor,
förtroenderåd och brukarråd, kollegor vid andra enheter inom stadsdelen respektive andra
stadsdelsförvaltningar, sjukvården, habiliteringen, försäkringskassa, arbetsmarknadspolitiska
projekt och EU-projekt. Vi har återkommande samverkansmöten med PRIMA barn- och
vuxenpsykiatri AB som driver Liljeholmens psykiatriska mottagning, med

Telefonvägen 30
start.stockholm
08 508 233 08

Tjänsteutlåtande
Sid 4 (28)

psykosmottagningen i Gröndal och med Psykiatri Sydväst som innefattar psykiatrisk
slutenvård. Två gånger per år har funktionsnedsättning barn samverkansmöten med
Habilitering och Hälsa.
Enhetschefen deltar i så kallade BUS-arbetsgrupp, en samverkansgrupp mellan skola, barnoch ungdomspsykiatri, habilitering och förvaltningens barn- och ungdomsenhet.
Lagstiftning och föreskrifter som styr verksamheten
De lagar, föreskrifter och allmänna råd som främst styr vår verksamhet och kvalitetsarbete är:
Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lagen om
riksfärdtjänst, Kommunallagen, Förvaltningslagen, Föräldrabalken, FN:s barnkonvention,
Offentlighets- och sekretesslagen (OFS),Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
Stadens styrdokument
Stockholms stads budget; Stadens integrerade ledningssystem och stadsdelsnämndens
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Stockholms stads program för tillgänglighet
och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Handlingsplan för utveckling av
socialpsykiatrin i Stockholms stad, Stockholms stads program för stöd till anhöriga,
Gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från somatisk slutenvård respektive
psykiatrisk heldygnsvård, Stockholm stads riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS
och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt
Stadens riktlinjer för insatser som riktar sig till personer med psykiska funktionshinder.
Ny organisation
Beställarenheten funktionsnedsättning gör förändringar i sin organisation. I den nya
organisationen har biträdande enhetschef för barngruppen inom LSS samordningsansvar för
vissa samverkansärenden med familjeenheten.
I den nya organisationen finns en särskild utsedd biståndshandläggare som har ansvar för
samordning av personlig assistans, här kan även andra arbetsuppgifter ingå.
Biståndshandläggare för personlig assistans är underställd biträdande enhetschef i
barngruppen LSS. Risk- och konsekvensanalyser av förändringen har genomförts den 28
januari respektive den 29 januari. Analyserna visar att vissa åtgärder behöver vidtas för att
organisationsförändringen ska bli så bra som möjligt.
Kvalitets- och utvecklingsarbete
Den nya stadsdelsnämnden Hägersten-Älvsjö bildades den 1 juli 2020 vilket även inneburit
att en ny beställarenhet för funktionsnedsättning skapades. Detta kommer att prägla allt
utvecklingsarbete vid enheten under 2021, enheten kommer att skapa nya rutiner för alla delar
av verksamheten både vad gäller handläggning och arbetsmiljö.
Arbete på den öppna arbetsmarknaden
Enheten fortsätter arbeta målmedvetet för att ge personer med olika former av
funktionsnedsättning möjlighet att kunna gå vidare till arbete på den öppna arbetsmarknaden
främst genom samverkan med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, jobbtorg och ALFA (en
centraliserad praktikverksamhet för personer med psykiatrisk problematik). Under 2021
kommer vi att fortsätta arbetet med individuella handllingsplaner för de personer som tillhör
socialpsykiatrins målgrupp. Enheten är delaktig i utvecklingsarbetet i staden som handlar om
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att utveckla två olika sysselsättningsverksamheter, en som är inriktad till arbete på den öppna
arbetsmarknaden och verksamhet som är inriktad på att ge enskilda möjlighet till en
innehållsrik dag.
Metoder för uppföljning
Enheten arbetar med metoden "kollegiegranskning" med hjälp av en strukturerad mall där vi
granskar dokumentation i enskilda ärenden, syftet med granskningen är att förbättra
likställdheten i hur vi dokumenterar, säkerställa rättssäkerhet och hitta förbättringsområden.
Biträdande enhetschefer genomför också stickprovsundersökningar av dokumentation
avgränsat till vissa insatser som redovisas nedan.
Delaktighet för personer boende i grupp- och servicebostäder enligt LSS
Under 2021 kommer arbetsgruppen inom funktionsnedsättning vuxen att arbeta med
individbaserad systematisk uppföljning vid uppföljning av insatser som ges till personer som
har insats i form av bostad med särskild service enligt LSS 9.9.
Enheten har arbetat fram ett material, systematisk uppföljning av boende (SUBO) tillsammans
med utförare i egen regi med syfte att säkerställa att brukare i våra grupp- och servicebostäder
kommer till tals och även ges möjlighet till bättre delaktighet.
Arbetet med SUBO avstannade under 2020 till följd av covid-pandemin men vi beräknar
kunna återuppta arbetet före sommaren 2021.
Barns delaktighet och barnrättsperspektiv
Enheten har utformat en implementeringsplan för barnrättspersektivet inom verksamheten. Vi
följer upp hur långt arbetet kommit med barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalyser i
enskilda utredningar för att kunna mäta utvecklingen.
Det finns fem barnombud inom enheten som kommer att träffas regelbundet för uppföljning
och utveckling av metoder för att arbeta med barnets rättigheter.
Tryggt mottagande i samband med utskrivning från somatisk slutenvård respektive
psykiatrisk heldygnsvård
Enheten har ett internt projekt om tryggt mottagande inom socialpsykiatrins område. Syftet är
att förbättra stödet vid utskrivning från slutenvård och öka beredskapen hos socialtjänsten att
ta emot vid utskrivning. En förstudie pågår parallellt med att projektet startat upp två
jourlägenheter. I projektet samverkar beställarenheten och den socialpsykiatriska
stödverksamheter, beställarenheten äldre samt representanter från psykiatrisk sluten- och
öppenvård. Projektet avstannade under 2020 till följd av covid-pandemin men vi beräknar
kunna återuppta arbetet före sommaren 2021.
Tillgänglighet
Enheten arbetar vidare med att sprida information om de fritidsaktiviteter som finns
tillgängliga för barn och ungdomar i "Fritidsnätet" och programmet för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning.
Samhandlingsteam kring samsjuklighet
Enheten kommer tillsammans med enheten för ekonomiskt bistånd och beroendefrågor arbeta
fram metoder för att arbeta i team kring de personer som både har någon form av
funktionsnedsättning samt ett missbruk eller beroende.
Personalsituation och rekrytering
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Antalet ärenden inom målgruppen har ökat under flera år och prognosen är att denna
utveckling fortsätter till följd av nyproduktioner av lägenheter inom stadsdelsområdet. Det är
viktigt att enheten, för att säkerställa ett framtida behov av duktiga medarbetare, tar emot
praktikanter och anställer timvikarier från socionomprogrammet, när det finns möjlighet. Det
är också viktigt att vi inom enheten i så god tid som möjligt rekryterar nya medarbetare när så
behövs. Vi tar emot nya medarbetare med hjälp av introduktionsprogram och tar emot en
student med verksamhetsförlagda studier under våren 2021.
Handlingsplanen för en förbättrad arbetsmiljö för biståndshandläggare och deras chefer
Enheten kommer att fortsätta arbeta för en förbättrad arbetsmiljö för handläggare genom att
bland annat gå igenom dokumentationskrav och om ytterligare arbetsuppgifter kan avlastas
biståndshandläggarna. Arbetsledningen kommer även att förstärkas inom enheten 2021 i och
med formell rekrytering av biträdande enhetschef med inriktning funktionsnedsättning barn
och samordning med familjeenheten.
Kompetensutveckling
Nya medarbetare kommer att delta i det centrala introduktionsprogram som
socialförvaltningen erbjuder och som omfattar sammanlagt fem dagar.
Alla medarbetare inom enheten ska ha genomfört eller få tillgång till neuropsykiatrisk
basutbildning, utbildning i MI och webbutbildningarna "våld i nära relationer" respektive
"hedersrelaterat våld".
Alla biståndsbedömare erbjuds i förekommande fall 7,5 poängsutbildningar inom LSS eller
andra uppdragsutbildningar.
Därutöver ger vi alla medarbetare möjlighet att delta i de utbildningar som berör
yrkesområdet och som anordnas av socialförvaltningen här är till exempel
rättspraxisutbildning inom funktionshindersområdet särskilt angelägen.
Vi erbjuder extern ärendehandledning var fjärde vecka till alla biståndshandläggare.
Medarbetarnas deltagande
Medarbetarna inom enheten har varit delaktiga i framtagande av inriktning av enhetens
verksamhetsplan vid APT den 16 december 2020 och 20 januari 2021.
.
KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och
svenskkunskaper är kort
Indikator
Antal tillhandahållna platser för feriejobb

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Tas fram av
nämnd

Tertial
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av
hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande
till förvaltningen från kronofogdemyndigheten

Tas fram av
nämnd

Tertial

Andel brukare inom omsorgen för personer med
funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering

öka

År

Andel brukare inom omsorgen för personer med
funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering

öka

År

Andel brukare inom socialpsykiatrin som inte upplever diskriminering

öka

År

Andel brukare inom socialpsykiatrin som inte upplever diskriminering

öka

År

Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning
(stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

80 %

År

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir
väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)

90 %

År

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir
väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)

90 %

År

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan
påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)

79 %

År

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan
påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)

79 %

År

Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation
av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)

Fastställs
2021

År

Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation
av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)

Fastställs
2021

År

Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn
(stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

Tas fram av
nämnd

År

Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn
(stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

Tas fram av
nämnd

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska utveckla och systematisera
uppföljningen av hur klienterna och brukarna upplever effekten av de
insatser de får genom socialtjänsten

2021-01-01

2021-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa en
samlad verksamhetsuppföljning för LSS-verksamheter

2021-01-01

2021-12-31

Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och
kommunstyrelsen ta fram förslag på förändrade riktlinjer för att införa en ny

2021-01-01

2021-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

form av sysselsättning inom socialpsykiatrin samt i samband med detta
göra en översyn av ersättningssystemet för sysselsättning

Nämndmål:
Invånarna i Hägersten-Älvsjö lever utifrån sina förutsättningar och behov ett
självständigt liv
Beskrivning

Barns rättigheter
Förvaltningens verksamheter säkerställer barns rättigheter i enlighet med stadens Program för
barnets rättigheter och inflytande 2018-2022. Barnrättsperspektivet är väl inarbetat både i
utredningar och insatser som direkt rör barn och ungdomar samt i utredningar och insatser
som riktas till vuxna som har barn i hushållet. Barns rättigheter enligt Barnkonventionen tas
tillvara bland annat genom att barnkonsekvensanalyser genomförs i alla ärenden som berör
barn. Myndighetsutövningens enheter har särskilt utsedda barnombud och förvaltningen har
en barnrättssamordnare med samordnande funktion i det fortsatta arbetet.
Tillgänglighet och delaktighet
Förvaltningen utgår i sin planering och utveckling av verksamheterna från stadens Program
för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 med
utgångspunkten att alla invånare i stadsdelsområdet ska ha tillgång till och kunna delta i
samhället på lika villkor. Verksamheterna beaktar utifrån programmet bland annat rätten till
arbete och försörjning, rätten till individuellt och jämlikt stöd samt rätten till en meningsfull
fritid. Personer som får stöd och service utifrån funktionsnedsättning tillförsäkras integritet,
självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap i de
insatser som ges. Myndighetsutövningen sker rättssäkert för den enskilde och är lättillgänglig,
samordnad och likställig. Förvaltningens dagliga verksamheter utvecklas för att kunna stödja
brukaren vidare till arbete eller studier. Grupp- och servicebostäder i förvaltningens regi har
utvecklat formerna för de boendes egenmakt.
Jämställdhetsarbete
Förvaltningen fortsätter arbetet med jämställdhetsintegrering av verksamheterna. Med
utgångspunkt i Program för ett jämställt Stockholm 2018-2020 och med hjälp av befintlig
könsuppdelad statistik och där på följande analyser utvecklas beslutsfattandet och en jämställd
resursfördelning. Vid uppmärksammande av omotiverade skillnader gällande bemötande,
handläggning eller bedömningar analyseras detta och åtgärdas. Kompetensutvecklingsinsatser
kommer erbjudas för att stärka kompetensen i jämställdhetsfrågor hos chefer och
medarbetare.
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen utreder individers behov av hjälp- och stödinsatser utifrån
inkomna ansökningar och anmälningar. För att säkerställa likställighet och rättssäkerhet i
utredningar används standardiserade bedömnings- och utredningsinstrument. Rutinen kring
Lex Sarah-rapportering tydliggörs för alla medarbetare då det är ett viktigt verktyg för
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egenkontroll som avhjälper fel och brister samt utvecklar verksamheterna.
Den enskilde är alltid delaktig i utredning, val av insatser och insatsens utformning och
uppföljning. Individ- och familjeomsorgen erbjuder ett brett och varierat utbud av insatser
som motsvarar och följer de behov som finns hos invånarna i stadsdelsområdet. Genom att
använda evidensbaserade metoder säkerställs att insatserna är likvärdiga. Insatserna syftar till
att ta till vara den enskildes egna resurser och stärka självständigheten. Om den enskilde,
oavsett ålder, har eller behöver insatser både från socialtjänsten och från hälso- och
sjukvården erbjuds och initieras en samordnad individuell plan (SIP). Förvaltningen har en väl
utbyggd öppenvård i egen regi för barn, ungdomar och deras familjer samt för vuxna personer
med missbruksproblematik. Den egna öppenvården syftar till att på ett tidigt stadium kunna
erbjuda evidensbaserade insatser på hemmaplan för att stärka den enskildes väg mot ett
självständigt liv.
Barn och unga
Arbetet med barn och unga förstärks och utvecklas med tonvikt på det socialt uppsökande och
förebyggande arbetet och tidiga insatser för barn och unga som riskerar att utvecklas
ogynnsamt. Samverkan mellan skola, förskola, socialtjänst, polis, fält- och fritidsverksamhet,
föreningsliv och det uppsökande sociala arbetet utvecklas och förstärks. Rutiner avseende
orosanmälan mellan förskola och socialtjänsten kommer att stärkas. Syftet är att samverkan
ska vara effektiv och samordnad för att säkerställa rätt insatser i rätt tid där behoven finns.
Handlingsplanen för att motverka att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet är ett
centralt dokument i detta arbete. Handlingsplanens åtgärder ska genomföras och följas upp
och planens åtgärder uppdateras.
För att förstärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet pågår ett
utvecklingsarbete med inriktning mot skolsociala team som plattform för samverkan mellan
socialtjänst, skola och polis rörande enskilda barn och unga. Arbetsformerna måste anpassas
så att de fungerar i ett stadsdelsförvaltningsområde med 25 högstadieskolor. Arbetsformen går
under arbetsnamnet team samhandling. Socialtjänst hos polisen är en ny satsning med ett nytt
arbetssätt som prövas under 2021.
Det uppsökande arbetet förstärks med en uppsökande socialsekreterare. Utvecklingsarbetet
görs tillsammans med lokalpolisen i Skärholmen och Skärholmens SDF och bemannas av en
tjänsteman från socialtjänstens myndighetsutövning. Initiativet syftar till att möjliggöra för
socialtjänsten att sätta in insatser på ett tidigt stadium för barn och unga i riskzon att dras in i
kriminalitet, identifiera målgrupper som socialtjänst och polis behöver ha ett gemensamt
fokus på samt utveckla gemensamma metoder som stärker och underlättar samverkan.
Socialtjänstens myndighetsutövning medverkar även vid ungdomsutsättningen hos
lokalpolisen i Globen. Samverkan inom ramen för BUS-överenskommelsen (Barn i behov av
särskilt stöd) är ett annat viktigt forum som fortsätter och riktas mot gemensamma mål.
Barn och unga som genom brister i uppväxtmiljön eller eget skadligt beteende riskerar att
utvecklas ogynnsamt utreds utifrån gällande lagstiftning. Utredningen syftar till att ta reda på
vilket behov av stöd och eller skydd barnet har. Barns förutsättningar för att klara skolgången
uppmärksammas särskilt i utredningen och vid behov sätts insatser i samverkan med skolan in
för att stabilisera skolgången. När ett barn placeras utanför hemmet ställer förvaltningen
tydliga krav på skyddade boenden, jourfamiljer, HVB-hem, familjehem så att barnets
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skolgång tillgodoses. Uppföljningen av placerade barn och unga är prioriterad, särskilt
avseende skolgång. Förvaltningen ska i samverkan med socialnämnden verka för att fler barn
och unga får ta del av insatsen behandlingsfamilj som alternativ till institutionsvård.
Ensamkommande barn och unga ges stöd som syftar till etablering i samhället och på
arbetsmarknaden. Allvarssamtal inom 48 timmar med förstagångsförbrytare under 18 år dit
polis, socialtjänst, föräldrar och den unge själv kallas genomförs.
Barn och ungdomar som kommer i kontakt med förvaltningen ska tillförsäkras delaktighet.
Brukarmedverkan för barn och unga ska öka. Barn vars föräldrar är föremål för insatser från
socialtjänsten erbjuds eget stöd. Förvaltningen erbjuder familjestödsprogram och
föräldrarådgivning och samverkar rörande en familjecentral tillsammans med Region
Stockholm. Barnfamiljer som är aktuella hos socialtjänsten och lever under osäkra
boendeförhållanden ges stöd av bolots och i vissa fall genom erbjudande om så kallat avtalat
boende hos Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS Bostäder). Stödet syftar till att familjen
ska få ett varaktigt och värdigt boende.
Fältassistenter
Fältverksamheten förläggs organisatoriskt till socialtjänsten och deras uppdrag och
arbetsmetoder förtydligas. Stadsdelsförvaltningens fältassistenter arbetar förebyggande och
uppsökande i de miljöer där unga befinner sig och utgör därmed en mycket viktig del i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Syftet är att med preventiva insatser tidigt
fånga upp och förhindra att ungdomar söker sig till miljöer präglade av missbruk och
kriminalitet. Det socialt uppsökande arbetet för att nå unga som brukar narkotika ska stärkas. I
det uppsökande arbetet sker ett nära samarbete med ungdomar, skola, polis, föreningsliv,
näringsliv och civilsamhället. Som en del av det trygghetsskapande arbetet stöttar
fältassistenterna nattvandrande vuxna i stadsdelsområdet. Genom att delta i platssamverkan
tar fältassistenterna del av en brett förankrad och uppdaterad lägesbild som är samordnad av
polisen och kan ligga till grund för hur resurserna riktas. Det utvecklas metoder och
genomförs aktiviteter för att tillföra skyddsfaktorer i de ungas liv.
Öppen fritidsverksamhet
Den öppna fritidsverksamheten fortsätter att utvecklas och anpassas för att erbjuda aktiviteter
och verksamhet som tilltalar en bred grupp unga och är anpassad efter deras behov och
levnadsmönster. Aktiviteter och verksamhet anpassas för att inkludera prioriterade grupper
som unga flickor, nyanlända, HBTQ-personer och unga med funktionsvariation.
Verksamheten ingår tillsammans med den ideella föreningen MÄN och Länsstyrelsen i ett
långsiktigt samarbete för att utveckla metoden Mentorer i våldsprevention (MVP) och anpassa
den till fritidsverksamheten.
All verksamhet utgår ifrån ett förebyggande perspektiv där skyddsfaktorer för unga stärks.
Fritidsverksamheterna samverkar med socialtjänst, skola och civilsamhälle med syfte att
minska narkotikaanvändningen bland unga. Mötesplatserna för unga samarbetar med
verksamheter på andra förvaltningar och med lokalt civilsamhälle för att kunna erbjuda ett
brett och flexibelt verksamhetsutbud. Tillsammans med civilsamhället erbjuder mötesplats för
unga läxhjälp.
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Ungdomsmottagning
Ungdomsmottagningen arbetar för att motverka psykisk ohälsa och att främja fysisk och
psykisk hälsa bland ungdomar. Arbetet sker bland annat genom psykosociala stödsamtal till
individer och förebyggande aktiviteter för grupper. Ungdomsmottagningen fortsätter arbetet
med att nå ut till grupper som är underrepresenterade i verksamheten med särskilt fokus på
yngre pojkar. Verksamhet sker i samverkan med skolor, fältassistenter, fritidsverksamheter
och socialtjänst.
Förvaltningen har tillsammans med Region Stockholm ambitionen att i Liljeholmen etablera
en verksamhet där ungdomsmottagning, mötesplats för unga och fältverksamhet samlas under
samma tak och att man i samma lokal också kan erbjuda lokaler för föreningsdrivna
aktiviteter. Förvaltningen inväntar besked om bygglov under 2021 och Region Stockholm har
preliminärt ställt sig positiva till delfinansiering rörande lokalen.
Vuxna med missbruk
Förvaltningens arbete med att minska missbruk och riskbruk i stadsdelsområdet sker i första
hand genom stödinsatser till enskilda som syftar till att öka förutsättningarna för ett
självständigt liv. Arbetet med hemlöshet och samsjuklighet är fortsatt prioriterat.
Förvaltningen arbetar utifrån förhållningssättet motiverande samtal (MI) och erbjuder stödoch behandlingsinsatser inom de egna utförarverksamheterna som vilar på evidensbaserade
metoder samt anpassat boendestöd. Boendestödet i förvaltningens försöks- och
träningslägenheter ska under verksamhetsåret fortsätta arbetet med att öka graden av
brukarinflytande med utgångspunkt från arbetet i stadens Bostad först. Förvaltningens egna
insatser utgår från behovsstyrda flöden och anpassas därför utifrån målgruppens behov.
Insatser i den egna öppenvården sätts in i ett tidigt skede vilket minskar risken för att mer
ingripande insatser behövs på längre sikt. Samverkan med Region Stockholms beroendevård
och psykiatri är av stor vikt för att skapa en sammanhållen vård vid samsjuklighet och
förvaltningen initierar därför vid behov och önskemål hos den enskilde möten för samordnad
individuell plan (SIP).
Vid handläggning av ärenden rörande vuxna med missbruksproblematik uppmärksammas
förekomst av barn och i förekommande fall initieras alltid ett samarbete med familjeenheten.
Barn till föräldrar med missbruksproblematik erbjuds stödgrupper via familjeenheten.
Hemlöshet
Förvaltningen arbetar intensivt med att motverka hemlöshet genom såväl förebyggande
åtgärder som nödvändiga insatser för enskilda. Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden
är en särskilt prioriterad målgrupp där barnens behov uppmärksammas utifrån deras särskilt
utsatta situation. Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med personer som är 65 år eller
äldre, med eller utan missbruk, som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa.
Förvaltningen fortsätter att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet som finns samlat i ett
team inom beroendevården och ekonomiskt bistånd.
Alla personer som beviljas tillfälligt boende av socialtjänsten får en individuell boendeplan
som bland annat syftar till att undanröja de hinder som finns för den enskilde att komma
vidare till eget boende.
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Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck
Stadens utvidgade Program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtyck,
prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relation 20212025 innefattar en utökning av målgrupper inom våldsområdet och kommer därför att
implementeras i verksamheterna.
Personer inom stadsdelsområdet som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat
våld och förtryck får stöd av Relationsvåldscentrum Sydväst (RVC). Verksamheten vänder
sig även till de personer som utövar våld i nära relationer. RVC Sydväst drivs av Skärholmens
stadsdelsförvaltning på uppdrag av Hägersten-Älvsjös och Skärholmens stadsdelsnämnder.
Verksamheten arbetar uppsökande och har informationsinsatser riktade mot andra relevanta
aktörer. Arbetet utvecklas i samverkan med polis. Efter utredning kan våldsutsatta placeras på
skyddat boende. De barn där den vuxne har stödinsats utifrån våld erbjuds eget samtalsstöd.
Socialpsykiatri
Personer med psykisk funktionsnedsättning ska utifrån sina förutsättningar och behov få stöd i
att delta i samhällets gemenskap och erbjudas ett arbete att gå till. Förvaltningen bevakar
socialnämndens arbete med att förändra riktlinjerna för att införa en ny form av sysselsättning
för målgruppen.
Utifrån resultat som framkom i Kartläggning inom socialpsykiatri 2020 ser förvaltningen
vikten av att under verksamhetsåret utveckla samverkan med Region Stockholm avseende
samordnad individuell plan (SIP) för att tillgodose den enskildes behov. Även arbetet med att
skapa jämställda förutsättningar i utredning, biståndsbedömning och utförande av insats ska
utvecklas och implementeras, bland annat genom kompetensutveckling på området
jämställdhet. Kompetensutveckling kommer även ske inom LSS-området.
Förvaltningen erbjuder stödinsatser som boendestöd, öppen träfflokal och sysselsättning till
personer som har någon form av psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Insatserna är av god kvalitet och utformas tillsammans med den enskilde. Brukarinflytandet
för ökad delaktighet inom socialpsykiatrin är en prioriterad fråga. Förvaltningen kartlägger
olika vägar till arbete för målgruppen och utformar individuella handlingsplaner för den
enskilde brukaren. Insatser till personer som står långt från arbetsmarknaden fokuserar på
återhämtning och hälsofrämjande insatser. Metoden kollegial observation används. Samarbete
med brukar- och intresseorganisationer fortsätter att utvecklas. Utvecklingsarbete av rutinerna
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård fortsätter i samverkan med Region Stockholm.
Förvaltningens öppna träfflokal nystartar i gemensam lokal och besökarnas delaktighet bidrar
i hög grad till verksamhetens utformning och innehåll. Utifrån en översyn av aktiviteter och
arbetsformer attraheras fler i målgruppen samtidigt som tidigare besökare får stöd i att
återknyta till den nystartade verksamheten. Samverkan med föreningsliv utökas.
Stöd och service till funktionsnedsatta
Förvaltningen erbjuder individuellt anpassade stödinsatser till personer som har någon form
av funktionsnedsättning i syfte att alla invånare i stadsdelsområdet ska kunna leva ett
självständigt liv och vara delaktiga i samhället. Utredning och erbjudande om insatser utgår i
från den enskildes behov och önskemål. Insatserna präglas av hög kvalitet, trygghet och
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delaktighet. Utredningarna görs under så kort tid som möjligt och insatsbeslutens längd
anpassas utifrån den sökandes behov och situation och där det är lämpligt fattas beslut som
gäller över lång tid. Den enskilde deltar i framtagandet av sin egen genomförandeplan och har
på så sätt stort inflytande över hur insatsen utförs. Förvaltningen ska, utifrån den enskildes
önskemål, verka för att fler vars beslut om bostad med särskild service verkställs utanför
kommunen, ska kunna flytta till bostad i Stockholm. Brukare som har insats i form av
avlösarservice ska kunna använda timmarna flexibelt enligt de principer som gäller för
ledsagning.
Barn med funktionsnedsättningar och barn som lever i familjer där den vuxne ansöker om
stöd och service för funktionsnedsättning uppmärksammas och barnets rätt till delaktighet
tillgodoses. Behovet av ledsagarservice för barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar
tillgodoses för att säkerställa möjlighet till regelbundet deltagande i fritidsaktiviteter.
Kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättningar tillförsäkras behövligt stöd
och service i form av till exempel boendestöd, gruppbostad, sysselsättning, daglig verksamhet
och stöd till att få en anställning. Digitalisering i verksamheterna fortgår och för att motverka
isolering i pandemins spår och tillförsäkra livskvalitet prioriteras, särskilt en väl fungerande
datorutrustning och bredbandsuppkoppling.
Verksamheterna fortsätter att uppmärksamma våldsutsatthet och arbetar för att
verksamheterna ska vara fria från våld.
Förväntat resultat

Invånarna i stadsdelsområdet utvecklas utifrån sina förutsättningar, känner sig trygga och har
en bra livskvalitet.
Socialtjänsten uppmärksammar alla barn och vuxna som kan behöva stöd och erbjuder en
rättssäker och evidensbaserad socialtjänst i ett tidigt skede.
Alla barn i stadsdelsområdet har goda uppväxtvillkor och inget barn behöver uppleva våld
eller förtryck. Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får på ett tidigt stadium det
skydd och stöd som de behöver.
Personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd att utifrån sina förutsättningar och behov
delta i samhällets gemenskap och ha ett arbete att gå till.
Personer som får stöd och service utifrån funktionsnedsättning tillförsäkras integritet,
självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap.
Insatserna är lättillgängliga och individuellt utformade med en hög grad av delaktighet från
den enskilde. Biståndshandläggningen är rättssäker och likställig.
Vuxna och barn som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld
och förtyck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende
relation ges goda förutsättningar att kunna ta sig ur sådana relationer.
Barn som upplevt våld av eller mellan närstående erbjuds stödsamtal.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska inventera ansvar och möjligheter att motverka
ekonomiska oegentligheter gällande personlig assistans.

2021-01-01

2021-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska kartlägga behov, intresse och förutsättningar för att
personer, vars beslut om bostad med särskild service verkställs utanför
kommunen, ska kunna flytta till bostad i Stockholm.

2021-01-01

2021-12-31

Förvaltningen ska utveckla intern samhandling inom avdelningen för social
omsorg för att stärka det gemensamma arbetet kring ärenden med
komplex problematik.

2021-01-01

2021-12-31

Förvaltningen ska utveckla kvalitetsarbetet med uppföljningar av insatser
inom funktionshinderområdet så att det säkerställs att brukaren kommer till
tals.

2020-01-01

2021-12-31

Förvaltningen ska verka för att alla barn och vuxna som har kontakt med
socialtjänsten i stadsdelsområdet och som har behov av att få en
samordnad individuell plan för insatser från socialtjänst och hälso- och
sjukvård ska få erbjudande om ett SIP-möte.

2020-01-01

2021-12-31

Enhetsmål:
Personer med funktionsnedsättningar ska genom beviljade stödinsatser ges
möjlighet att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar
Förväntat resultat

Bemötande
Att 80 % av de som har kontakt med oss upplever att de fått ett respektfullt och gott
bemötande.
Delaktighet
75 % av de som får boendestöd ska vara nöjda med antalet boendestödstimmar som beviljats
65 % av de personer som har insatser i form av hemtjänst anser att handläggarens beslut är
anpassat efter deras individuella behov.
Rättssäkerhet
Att ett barnperspektiv beaktas i 90 % av utredningar som rör barn eller barnfamiljer
Tillgänglighet
80 % av tillfrågade klienter anser att vi givit tydlig information och att de förstått sitt beslut.
80 % av de klienter som är beviljade insatser ska uppleva att de fått information om insatser
och möjligheter att välja utförare.
Att ett barnperspektiv beaktats i 90 % av våra utredningar.
Alla anhöriga som har kontakt med anhörigkonsulent erbjuds stödsamtal och/eller tillgång till
anhörigcirkel.
Arbetssätt

*Alla som har kontakt med oss får ett respektfullt och gott bemötande
När vi får kännedom om den enskildes behov av stöd tar vi skyndsamt kontakt med den som
ansökt om insats eller anmält behovet för att berätta vem som är handläggare och för att
bestämma tid för ett första möte.
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Vi delar alltid ut våra direkttelefonnummer. I möjligaste mån har vi telefonerna öppna. När vi
har röstbrevlåda inkopplad ringer vi upp den som lämnat meddelandet så snart som möjligt.
Vi förbereder oss inför mötet med den enskilde. Det gör vi genom att läsa igenom
journalanteckningar och gå igenom vad som bestämdes vid föregående samtal.
Den enskildes behov och önskemål avgör var vi ska träffas. Mötet kan äga rum till exempel
på sjukhus, i hemmet eller i stadsdelsförvaltningens besöksrum. Vi erbjuder även digitala
möten eller möten via telefon.
Vi kommer överens med den enskilde vilka övriga personer som ska eller behöver vara med
vid mötet. Vid planeringsmöten med många deltagare vänder vi oss alltid till klienten och
stöttar henne/honom att själv uttrycka sina önskemål.
Vi har en svarstelefon som alltid är öppen dagtid. Vi väljer samtalsmetodik utifrån vad det
enskilda samtalet kräver i kontakten med klienter, bland annat metoden Motiverande samtal
(MI).

*Alla biståndsärenden handläggs på ett rättssäkert sätt
I nya ärenden och i samband med nyprövning av beslut använder samtliga biståndsbedömare
inom enheten den kunskapsbaserade utredningsmetoden DUR (dokumentation, utredning,
resultat).
Utifrån den enskildes ansökan utreder vi det som är relevant för att kunna göra en bedömning.
Vi samråder och samverkar med berörda parter för att kartlägga och stärka den enskildes
resurser.
Vi har sekretess inom enheten, biståndsbedömaren efterfrågar alltid samtycke från den
enskilde innan kontakt tas med samarbetspartners. Utifrån kontakten med den enskilde strävar
vi efter att skriva tydliga beställningar till alla utförare till exempel gruppbostäder, boendestöd
eller hemtjänst. I samband med nyprövning hämtar vi in synpunkter från den enskilde.
Vi följer upp beslut och insatser som berör den enskilde regelbundet utifrån beslutets innehåll
och ärendets karaktär. Målsättningen är att uppföljning sker minst en gång per år. Uppföljning
genomförs genom besök och samtal som dokumenteras samt genom rapporter från utföraren.
Under covid-pandemin påverkas uppföljningar på så sätt att dessa sker via telefon eller genom
digitala möten. Vid behov omprövas beslutet
Vi tar hänsyn till den enskildes önskemål vid planering av insatser
* Delaktighet
Den enskilde ska alltid få möjlighet att uttrycka sin åsikt om hur man vill få sina behov av
insatser tillgodosedda. Dessa åsikter dokumenterar vi i utredning och/eller
journalanteckningar.
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Vi använder oss av metoden DUR vid utredning inom alla målgrupper. Under året kommer vi
att fortsätta utveckla arbetet med att skriva tydliga beställningar för vad den enskilde vill
uppnå med insatsen till alla utförare.
Barnhandläggare har alltid kontakt med barnet/ungdomen som ansökan berör. Insatserna ska
utformas så att barnet/den unge är delaktig och successivt efter ålder och mognad ökar sitt
självbestämmande och tar ansvar för sina val och sin vardag.
I de ärenden där vi inte kan tillgodose den enskildes önskemål om insatser informerar vi om
alternativ som tillgodoser den enskildes behov.
Den nya lagstiftningen och samverkansrutinen i samband med att personer skrivs ut från
somatisk respektive psykiatrisk heldygnsvård innebär att fler samordnade individuella planer
(SIP) kommer att upprättas eftersom detta är en del i utskrivningsprocessen.
*Tillgänglighet
Vi kommunicerar och ger information på ett tillgängligt sätt.
Vi informerar alla klienter om hur handläggningsprocessen och utredningsmetoden går till.
Vi använder ett klart och enkelt språk när vi kommunicerar muntligt och skriftligt med
enskilda.
Vi anpassar information utifrån den enskildes funktionsnedsättning. Det handlar bland annat
om att disponera text på ett logiskt sätt, ha informativa rubriker och undvika långa och
invecklade meningar. Vid behov använder vi alternativa kommunikationssätt, till exempel
bildkommunikation.
För att försäkra oss om att den enskilde förstått utredning och beslut ser vi till att förutom att
lämna skriftliga dokument även kommunicera dessa muntligt. Detta gäller personer med vissa
former av funktionsnedsättning, till exempel personer med synnedsättning eller personer med
kognitiva funktionsnedsättningar.
Vi informerar alla klienter om olika former av insatser och om möjlighet att välja utförare.
Detta sker i alla nya ärenden och vid uppföljning/nyprövning av insatser.
Vi går kontinuerligt igenom rutiner kring information och kommunikation. Vi överlämnar en
broschyr till de som har kontakt med oss. Broschyren innehåller information om bland annat
målgrupp, vanliga insatser, journalanteckningar, handläggningsprocessen, utredningsmetod,
valfrihet etc.
*Vi beaktar barns behov vid beslut och planering av insatser
I varje utredning beskriver vi på vilket sätt barnrättsperspektivet har beaktats. Vi använder oss
av rutinfrågor kring föräldraskap och barn när vi använder oss av DUR som utredningsmetod.
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Vi använder oss av de rutinfrågor som finns utarbetade från strategiska avdelningen vid
socialförvaltningen i samtal med föräldrar.
Vi samverkar nära och ofta med barn- och ungdomsenheten, BUP, Skola och
förskoleavdelningen.
Under 2021 kommer vi att fortsätta arbetet med att använda oss av barnchecklistor och
barnkonsekvensanalyser samt implementeringen av barnrättsperspektivet.
Vi samtalar med alla barn och ungdomar som har kontakt med oss kring de insatser som
beviljas, om funktionsnedsättningen medger sådana samtal.
I bedömningen av insatser fokuserar vi på barnets egna förmågor och möjlighet att utvecklas i
sin egen takt allt i enlighet med barnkonventionen artikel 6.
*Vi uppmärksammar, vägleder och erbjuder professionellt stöd till personer som utsätts för
våld i nära relationer
Vi uppmärksammar signaler om att det kan förekomma våld i nära relationer. I möten där vi
misstänker att någon kan vara utsatt för våld så deltar två handläggare, vi delar upp oss så att
vi kan få ett enskilt samtal med den person som kan behöva stöd från oss eller teamet mot
våld i nära relationer
Vi samverkar och rådgör med relationsvåldscentrum i samtliga ärenden där behov av
verksamhetens insatser kan vara aktuella.
Alla medarbetare genomför webutbildning om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer
samt hedersrelaterat våld.
Vi informerar anhöriga om möjlighet till kris- och samtal inom Habilitering och Hälsa samt
om ABC och Kometutbildning inom Familjeenheten.
*Vi uppmärksammar anhörigas behov och erbjuder stödinsatser
Anhöriga får stöd för sin egen del för att förebygga ohälsa och minska den fysiska och
psykiska belastningen genom stödsamtal och anhörigcirklar. Anhörigkonsulent och
biståndshandläggare informerar anhöriga om deras och den närståendes rätt att ansöka om
insatser för egen del.
Alla biståndshandläggare som möter anhöriga i sitt dagliga arbete har ansvar att
uppmärksamma dem, se deras behov och informera om anhörigkonsulentens arbete.
Anhörigkonsulenten kommer under året att informera om stadens nya program för
anhörigstöd 2021- 2024 och fortsätta arbetet med implementering av anhörigperspektivet
inom beställarenheten funktionsnedsättningNär restriktionerna för pandemin tillåter även återuppta detta arbete med till exempel
vårdcentraler i Älvsjö och andra samverkanspartners som tillkommit i och med den nya
stadsdelen. I samverkan med anhörigkonsulenter i staden kommer vi återigen förhoppningsvis
kunna erbjuda anhörigcirklar i samarbete med studieförbundet vuxenskolan.
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Uppföljning

Systematiserad genomgång av synpunkter och klagomål i samband med
verksamhetsberättelse.
Hur enhetens klienter upplever att de blivit bemötta av enhetens personal följs upp i stadens
årliga brukarundersökningar. Stadens brukarundersökningar redovisas under hösten 2021
Brukarenkäter för att mäta delaktighet i samband med uppföljning av insatsen bostad med
särskild service i enlighet med LSS.
Enhetschef kommer att göra stickprovsundersökningar av dokumentation vad gäller barns
delaktighet och uppföljning av bostad med särskild service.
Beskrivning av anhörigkonsulentens arbete samt antalet insatser av anhörigstödjande karaktär
som enheten beviljat under året redovisas i verksamhetsberättelsen.
Utveckling

Funktionsnedsättning vuxna kommer att arbeta med individbaserad systematisk uppföljning
vid uppföljning av insatser vid boende (SUBO) enligt LSS för att säkerställa att enskilda
kommer till tals
KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Indikator
Totalt köpt energi i stadens verksamheter

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

1945 GWh

År

Nämndmål:
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd är en fossilfri organisation år 2030
Beskrivning

Stadsdelsnämnden utgår från klimathandlingsplan 2020-2023 samt miljöprogrammet 20202023 i sitt miljö- och klimatarbete. Stadsdelsnämndens lokala miljö- och klimathandlingsplan
(MKHP) har nu tagits fram och kommer börja följas under 2021. Stadsdelsnämnden tar med
sin MKHP ett krafttag vad gäller miljöfrågorna. Fokusområdena kommer från stadens
miljöprogram. Många av miljöfrågorna är sådant som stadsdelsnämnden har arbetat med
tidigare - att verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen
av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta
tjänsteresor etc. Dock så innebär stadsdelsnämndens MKHP en konkretisering av hur
verksamheterna ska arbeta för att uppnå målet att vara fossilfria år 2030.
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Vidare arbetar förvaltningen med att kartlägga och granska hur verksamheterna kan minska
sin klimatpåverkan. Detta sker främst genom investeringar eller genom beteendeförändring.
Klimatinvesteringsmedel kommer att sökas vid behov, först ska en inventering göras under
året för att undersöka vilka verksamheter som fortfarande inte har fått LED-belysning
och/eller energisnåla vitvaror. Underlaget från inventeringen kommer att ligga till grund för
klimatinvesteringar senare i år och eventuellt även för 2022. Vid upphandling av nästa
parkentreprenad ska tydliga miljökrav ställas för att minska förvaltningens indirekta
klimatpåverkan. Parkentreprenaden använder många tunga fordon och arbetsmaskiner och är
därför en stor indirekt utsläppskälla för stadsdelsnämnden. Idén är att ställa krav på
elektrifiering och biodrivmedel.
Verksamheter som serverar mat ska genom ökad medvetenhet och kunskap minska livsmedels
negativa klimatpåverkan. Genom verktyget Hantera Livs och regelbunden uppföljning ska
förvaltningen få ner sina utsläpp från livsmedel med 25 procent till 2023. Livsmedelsinköp är
en av förvaltningens största källor till växthusgaser, 2019 innebar förvaltningens
livsmedelsinköp utsläpp av ca 1500 ton CO2e (koldioxidekvivalenter).
Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden har implementerat den lokala miljö- och klimathandlingsplanen som
konkretiserar miljöprogrammets mål. I den ingår bland annat att stadsdelsnämnden ska
minska användningen av plast i verksamheterna. Matavfall har återvunnits i hög grad där det
är möjligt och samtliga verksamheter som regelbundet serverar måltider har alla
matåtervinningsmöjligheter. Avfall som uppstår tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt
avfallshierarkin. Den relativa energiförbrukningen i förvaltningen har minskat. Utsläpp från
förvaltningens verksamheter, både direkta och indirekta, har minskat. Nämnden ska arbeta
mot att vara en fossilfri organisation år 2030.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltnningens verksamheter ska ska arbeta aktivt för att minska
användningen av plast.

2021-01-01

2021-12-31

Enhetsmål:
Enheten arbetar för att Hägersten-Älvsjö är en fossilfri organisation år 2030
Förväntat resultat

Kostnader för taxiresor ligger på en låg nivå
Användandet av plastartiklar hålls på en låg nivå inom enheten.
Arbetssätt

Enhetens möjlighet att påverka miljöeffekterna är begränsad och beroende av övriga enheter i
fastigheten.
Vi tar hand om miljöfarligt avfall på ett sätt som är bra ur miljösynpunkt genom att bland
annat källsortera matavfall. Vi lämnar allt papper till återvinning
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Förvaltningen har egna cyklar. Vi begränsar bensinförbrukningen genom att vi, när det är
möjligt åker kollektivt, promenerar eller cyklar när vi reser i tjänsten.
Enheten fortsätter samverka med lokala restauranger och mataffärer för att öka möjligheten
att köpa lunch och ta med i medhavd matlåda.
Där det är möjligt använder vi oss att digitala lösningar för att minska antalet resor i tjänsten.
Vi följer upp kostnaden för taxiresor samt antalet längre resor inom landet per år och jämför
sedan kostnaden och antalet resor med föregående år.
Resursanvändning

Vi använder oss av enhetens egna cyklar
Enheten har införskaffat 25 matlådor. Samtliga medarbetare involveras
Vi använder oss av digitala lösningar för möten.
Uppföljning

Vi följer upp kostnaden för taxiresor samt antalet längre resor inom landet per år
KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Nämndmål:
Stadsdelsnämnden bedriver verksamheterna inom givna ekonomiska ramar
Beskrivning

Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget. Styrning och uppföljning ska vara tydlig.
En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och
behålla stabilitet i verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom
kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertialrapporter.
Avdelningen för social omsorg fortsätter arbetet med ekonomi i fokus med särskild
tyngdpunkt på långsiktiga anpassningar utifrån ekonomiska förutsättningar. En utökad
samverkan internt och externt är nödvändig i det fortsatta arbetet. De myndighetsutövande
enheterna inom individ- och familjeomsorgen arbetar utifrån översyn av placeringskostnader
med alternativa men fullgoda lösningar samtidigt som den egna öppenvården utvecklas för att
möta och följa våra invånares behov. Förändringar i organisation och bemanning kan bli
nödvändiga. Utifrån ett minskat antal brukare/deltagare och förändrade behov hos målgruppen
pågår i vissa utförarverksamheter samlokalisering samt utveckling av verksamhetens
utformning och innehåll. Organisation och bemanning ses över och anpassningar genomförs
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för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi där verksamheterna kan bedrivas inom given
budgetram.
Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.
Enhetsmål:
Enheten bedriver verksamheten inom givna ekonomiska ramar
Förväntat resultat

Enhetens mål är en budget i balans men flera faktorer gör att detta uppdrag är oerhört svårt.
Flera rättsfall, prejudikat och nya tolkningar inom området personlig assistans samt ökade
kostnader till följd av pandemin gör att budgetutfallet är mycket svårt att prognosticera.
Arbetssätt

Inom enheten har vi ett arbetssätt som innebär att vi på varje medarbetarnivå identifierar
några kostnadsdrivande ärenden som vi arbetar målinriktat med och följer upp kontinuerligt.
På chefsnivå handlar det främst om förhandling av avtal och hos handläggare om att erbjuda
alternativ vid nyprövning till exempel samverkan med försäkringskassa och arbetsförmedling.
Funktionsnedsättning
Under de senaste åren har vi lagt ned ett stort arbete på att analysera samtliga ärenden. Vid
nyprövning av ärenden har vi tagit stöd av aktuell rättspraxis för en större likställdhet men
också för ett bättre resursutnyttjande. Vi arbetar med att hitta en lämplig nivå vid bedömning
av alla de personer som får avslag på assistansersättning från Försäkringskassan.
Vi kommer att fortsätta att arbeta med kostnader för turbundna resor där vi identifierar
ärenden där det är vanligt med "bom"-körningar och gör en individuell planering.
Socialpsykiatri
Här fortsätter vi att arbeta med att hitta lösningar på hemmaplan inom stadsdelen hellre än
kostsamma placeringar ute i landet. Vi fortsätter utveckla rutiner tillsammans med utförare,
främst handlar det om rapportering kring avvikelser.
Resursanvändning

Vi använder oss av Agresso och ett särskilt bokföringssystem för att kunna ha kontroll över
förbrukning inom enheten.
Uppföljning

Uppföljning
Samtliga handläggare lämnar uppgifter om kostnadseffektiva förändringar varje månad.
Enhetschef gör ekonomiska månadsrapporter med fokus på förbrukning och förväntade
kostnader. Enhetschef tar fram månadskostnader för vissa verksamheter för att kunna följa
upp förändringar
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Utveckling

Vi kommer tillsammans med ekonomiavdelningen införa ett nytt system för bokföring av
kostnader och insatser under 2021.
Under 2021 kommer vi att arbeta med att ta in avtalsunderlag enligt en särskild metod som
använts i flera stadsdelar i staden.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Aktivt Medskapandeindex

82

År

Sjukfrånvaro

Tas fram av
nämnd/styrel
se

Tertial

Sjukfrånvaro dag 1-14

Tas fram av
nämnd/styrel
se

Tertial

Nämndmål:
Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö
Beskrivning

Förvaltningen kommer utifrån arbetsgivarperspektivet ha fokus inom tre områden;
arbetsmiljö, kompetensförsörjning samt chefsuppdrag och ledarskap. I den relativt nya
förvaltningen är det viktigt att fortsätta skapa en gemensam grund och stärka cheferna i de
kunskaper och processer som säkerställer ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivarfrågor
och på så sätt stärka arbetsgivarvarumärket både internt och externt.
Förväntat resultat

Förvaltningen har en god systematik inom arbetsmiljöarbetet.
Nya medarbetare och chefer får en god introduktion i uppdraget
Planering av kompetensförsörjning sker utifrån verksamhetens uppdrag och mål.
Enhetsmål:
Enheten är en god arbetsgivare med en god arbetsmiljö
Förväntat resultat

Sjukfrånvaron är lägre än i stadsdelen i övrigt
Att AMI i medarbetarenkäten ligger högre än snittet i stadsdelsförvaltningen vad gäller
motivation och styrning.
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Arbetssätt

Vid APT ges utrymme till diskussion i mindre grupper, dagordningen är delvis öppen för
frågor som medarbetare vill föra fram. Medarbetare ges även möjlighet till delaktighet inför
APT genom att lämna förslag på vilka punkter som bör tas upp.
Under covid-pandemin sker APT digitalt, vi har tre olika grupper där två grupper samlas i två
olika lokaler och ytterligare en grupp deltar i mötet via Skype.
Vi följer folkhälsomyndigetens rekommendationer och arbetar hemma i den utsträckning som
det är möjligt.
Det finns nedskrivna rutiner för hur ärendedragningar ska genomföras, med hjälp av dessa
rutiner har alla medarbetare möjlighet att komma till tals.
Vi lyssnar med respekt till varandras synpunkter och åsikter och delar ansvaret för att behålla
en god stämning på arbetsplatsen.
Biträdande enhetschef hjälper till att prioritera arbetet i samband med arbetstoppar.
Arbetsledningen uppmuntrar medarbetare att ta ut friskvård.
Medarbetares behov av kompetensutveckling ska tillgodoses.
Alla medarbetare erbjuds minst ett medarbetarsamtal varje år. Medarbetarsamtalet resulterar i
en individuell kompetensutvecklingsplan.
En professionell handledare ger enhetens medarbetare möjlighet att behålla och utveckla
kunskaper. Biståndsbedömare erbjuds handledning var fjärde vecka. Vi delar upp ansvar för
verksamhetsutveckling och omvärldsfrågor mellan medarbetare utifrån intresse och
kompetens.
I mån av att det finns utbildningsplatser så erbjuder vi grundutbildning i MI till alla
medarbetare som saknar denna kompetens.
Medarbetare går på föreläsningar och utbildningar efter verksamhetens behov och vad
socialförvaltningen eller andra aktörer erbjuder. Enheten arbetar med fördjupade
temadiskussioner kring olika insatser. Diskussionerna föregås av kunskapsinsamling genom
omvärldsbevakning av aktuell rättspraxis, rutiner i andra kommuner och stadsdelar etc.
Vi deltar i nätverksmöten med närliggande stadsdelsförvaltningar kring frågor som rör
funktionsnedsättning och biståndsbedömning.
Medarbetare som deltagit i konferenser och utbildningar ges möjlighet att återkoppla
innehållet till sina arbetskamrater. Vi har ett introduktionsprogram där medarbetare fungerar
som mentorer för nyanställda.
Vid arbete hemma erbjuds kontinuerliga avstämningsmöten med biträdande enhetschefer via
digitala möten.
Under året erbjuder arbetsgivaren aktiviteter för hela arbetsgruppen i samband med sommar
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och juluppehåll.
När en medarbetare avslutar sin anställning erbjuder chef ett avslutssamtal
Resursanvändning

Vi använder oss av stadsdelens årshjul för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet
under året
Uppföljning

Genomgång av vilken kompetensutveckling medarbetarna fått vid årets slut. Redovisning sker
i verksamhetsberättelsen.
Resultatet av stadens medarbetarenkät följs upp vid APT samt redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Vi följer upp hur medarbetare upplever sin arbetssituation med hjälp av en graderingsskala
varje vecka under tre månader på våren och tre månader på hösten, resultat sammanställs vid
APT
Utveckling

Enheten kommer att arbeta med handlingsplaner utifrån medarbetarenkät och OSA-ronder.
Nämndmål:
Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar kostnadseffektivt med fokus på
resultat för invånarna
Beskrivning

En tydlig ekonomistyrning ska leda till att tilldelade resurser används effektivt med fokus på
kärnverksamheterna Stadsdelsnämnden ska verka för att energiförbrukningen inom nämndens
verksamheter minskar. Samutnyttjande av lokaler ska eftersträvas och lokalanvändandet ska
kartläggas. Verksamheterna har ett gott stöd från stödverksamheterna.
Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens verksamheter använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna.
Stadsdelsnämnden har tillgång till lokaler som motsvarar det faktiska behovet och
energiförbrukningen i dessa minskar.
Nämndens lokaler är tillgängliga och välplanerade.
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Enhetsmål:
Enheten arbetar kostnadseffektivt med fokus på resultat för de personer vi har
kontakt med
Förväntat resultat

Fler klienter som idag bor i bostad med särskild service enligt LSS utanför LOV har kunnat
erbjudas boende inom Stockholms stad.
Fler avtal för bostad med särskild service enligt LSS utanför LOV har kostnader som
motsvarar kostnader inom LOV.
Arbetssätt

Vi kommer att arbeta fram nya rutiner för handläggning av samtliga insatser inom den nya
enheten. Det handlar bland annat om att göra samstämmiga bedömningar av insatser inom
enheten.
Funktionsnedsättning
Vi kommer att arbeta med att erbjuda flera klienter som har insats i form av bostad med
särskild service enligt LSS utanför LOV en bostad inom Stockholms stads LOV-upphandlade
verksamheter. Vi kommer också att arbeta med att förhandla avtal som gäller bostad med
särskild service utanför LOV för att anpassa priset till stadens behovsbedömning.
Socialpsykiatri
Efter analys av samtliga placerade klienter vid HVB-hem och särskilda boenden kommer vi,
där det är möjligt, försöka hitta andra boendeformer som bättre överensstämmer med den
enskildes behov.
Uppföljning

Genomgång av antalet klienter som bor i särskilt boende enligt LSS som erbjudits boende
inom Stockholms stads LOV-upphandlade verksamheter.
Genomgång av antalet avtal där en förhandling för särskilt boende enligt LSS inneburit ett
närmande till stadens LOV-priser
Nämndmål:
Stadsdelsnämndens verksamheter är innovativa och tillvaratar
digitaliseringens möjligheter
Beskrivning

Nämndens arbete med att utveckla arbetet med innovation och digitalisering kommer att
intensifieras. Bland annat kommer en innovationsansvarig att utses för att driva frågorna.
Stödet till verksamheterna i innovation och digitalisering ska öka och innovationer och idéer
kring digitalisering ska uppmuntras.
Stadsdelsnämnden ska bidra till att utveckla stadens arbete med att utveckla säkerhetsskydd
och informationssäkerhet. Nämnden har en utsedd informationssäkerhetssamordnare och ett
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lokalt dataskyddsombud. Medarbetarna på förvaltningen ska ha kunskap om
informationssäkerhet och vad det innebär för deras verksamhet. Stadsdelsnämnden behöver
öka andelen medarbetare som tar del av stadens digitala utbildningar inom
informationssäkerhetsskydd och dataskydd under 2021.
Avdelningen för förskola
Implementeringen av den lokala digitaliseringsstrategin och införandet av skolplattformen
fortsätter under 2021. Satsningar på digitala verktyg både för barn och pedagoger fortsätter
parallellt med kompetensutveckling. Förskoleavdelningen har formulerat ett antal
pedagogiska ställningstaganden kopplat till digitaliseringen som ska utgöra stöd för
undervisningen samt förtydliga förskolans digitaliseringsuppdrag, både för medarbetare och
för vårdnadshavare.
Avdelningen för social omsorg
Avdelningen uppmärksammar och möjliggör ett modigt ledarskap och engagerade
medarbetare som bidrar till fortsatt innovation och utvecklingsarbete. Arbetet med att
socialtjänsten ska bli mer effektiv och utveckla användandet av digitalisering och e-tjänster
fortsätter. Den digitala utvecklingen fortgår även internt med fortsatta digitala möten och
användandet av olika verktyg för att öka interaktionen vid dessa. Verksamheterna följer och
bidrar till stadens arbete med moderniseringen av sociala system. Förberedelser inför
införandet av Esset fortgår inom alla berörda verksamheter och under 2021 kommer
verksamheter på området barn och unga gå över till Esset som socialt system.
Flera utförarverksamheter kommer gå över till det nya digitala systemet Medvind för
schemaplanering, bemanning och tidsregistrering. En kartläggning av den digitala kunskapen
kommer göras inom grupp- och servicebostäderna samt bland deltagare inom de
socialpsykiatriska verksamheterna för att stärka den digitala delaktigheten. Avdelningen ska
utöver det utveckla och stärka arbetet med digitalisering för deltagare i dagliga verksamheter
och personer med daglig assistans med syftet att öka graden av delaktighet och motverka
isolering i pandemins spår.
Avdelningen för äldreomsorg
Utvecklingen inom äldreomsorgen med digitaliseringslösningar för ökad trygghet, integritet
och självständighet kan också innebära att resurserna kan användas på ett effektivera sätt och
riktas till äldre med störst behov.
Förväntat resultat

Innovationer och digitala arbetssätt leder till effektivitet och ökad kvalitet i verksamheterna.
Verksamheterna är innovativa och använder digitala lösningar och annan välfärdsteknik.
Verksamheterna har hög kvalitet och det finns en jämlik tillgång till gott stöd och service.
Andelen medarbetare som tagit del av stadens digitala utbildningar inom
informationssäkerhetsskydd och dataskydd har ökat.
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Enhetsmål:
Enhetens arbetssätt är innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter
Förväntat resultat

Att inga klienter vårdas inom slutenvård efter att ha förklarats utskrivningsklar
Arbetssätt

Socialpsykiatrin arbetar med ett projekt kring tryggt mottagande för personer som skrivs ut
från psykiatrisk slutenvård.
Funktionsnedsättning vuxen arbetar med individbaserad systematisk uppföljning av insatser i
form av bostad med särskild service enligt LSS för att säkerställa den enskildes delaktighet.
Där det är möjligt använder vi oss av digitala lösningar vid möten och uppföljningar
Resursanvändning

Samverkan med socialpsykiatrisk utförare i egen regi samt psykiatrisk sluten- och öppenvård.
Samverkan med grupp- och servicebostäder i egen regi.
Uppföljning

Enheten för statistik över alla personer där vi får inskrivningsmeddelande från psykiatrisk
heldygnsvård.
Funktionsnedsättning vuxen för statistisk över alla delar i processen vid uppföljning av
insatser i särskilt boende enligt LSS.

Redovisning av ekonomi
Resursanvändning
Vi samverkar nära med utförare inom stadsdelsförvaltningen för att hitta bättre individuella
lösningar för de personer som har insatser inom till exempel bostad med särskild service,
daglig verksamhet och sysselsättningsverksamhet.
Vi använder oss av JP-socialnet samt deltar i socialförvaltningens utbildningar för att bevaka
aktuell rättspraxis. Biträdande enhetschefer deltar i ett tillämpningsnätverk centralt i staden. I
nätverket tar man del av aktuella domar, ändringar i riktlinjer och kommer överens om rutiner
som ska gälla i hela staden. Detta är ett sätt att säkerställa likställdheten inom Stockholms
stad.
För att skona miljön använder vi oss av enhetens tjänstecyklar
Enheten har införskaffat 25 matlådor som kan användas av alla medarbetare vid inköp av mat
vid vissa försäljningsställen och restauranger för att minska användandet av plast.
När det finns möjlighet använder vi oss av digitala möten internt och externt.
Enhetschef och biträdande enhetschefer träffas i nätverk för att ta del av andra
stadsdelsförvaltningars arbetssätt kring insatser, kostnader och utvecklingsprojekt.
Vi använder oss av den statistik och dokumentation som finns i paraply och enskilda ärenden.
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En anhörigkonsulent finns inom enheten vilket underlättar möjligheten att ge anhöriga det
stöd som de behöver.

Budget 2021

Övrigt
För synpunkter, förslag och klagomål från enskilda brukare och anhöriga som handlar om vår
egen enhet använder vi den gemensamma blankett som avdelningen tagit fram. Dessa
synpunkter sammanställs centralt för hela avdelningen. Denna form av synpunkter tar
enhetschef upp till diskussion enskilt med handläggare, därefter försöker vi hitta lösningar vid
gruppernas ärendedragningar.
De allra flesta klagomål som kommer till enheten gäller olika utförare och hur de utför sina
uppdrag. Enheten har ett eget system för uppföljning för den typen av synpunkter. Vi har
utarbetat en egen blankett där vi fyller i den enskildes synpunkter och där det finns utrymme
för utföraren att skriva vilken åtgärd som man vidtagit. Därefter ska utföraren återkoppla till
vår enhet.
Enhetschef dokumenterar systematiskt synpunkter, förslag samt klagomål och gör en
sammanställning i samband med verksamhetsberättelsen.
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