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Sammanfattande analys
Verksamhetsbeskrivning
Glasade Gången är en daglig verksamhet för vuxna kvinnor och män med intellektuell
funktionsvariation. Glasade Gången består av enheterna Restaurang Glasade Gången, Café
Hitom och Café Glasade Gården. Verksamheten är arbetsinriktad och bedriver restaurang,
café, konferens och tvätteri.
Personalen i Restaurangen och Caféerna består av 25 helårsarbetande varav 18 är kvinnor
och 7 är män. Alla anställningar är heltid och de består av19 vårdare varav 2
pooltjänstgörande vårdare som är placerade på varsin enhet i nuläget, en arbetsterapeut, en
administrativ assistent och två arbetsledare, samt två enhetschefer med delat ledarskap.
Inom enheten arbetar 69 medarbetare (brukare) varav 40 kvinnor och 29 män. De kommer
från olika stadsdelar i Stockholm och sex kranskommuner. 3 medarbetare har slutat och 8 st
har börjat.
Alla tre enheter: Glasade Gångens restaurang och konferens, Café Hitom och Café Glasade
Gården, stängde den 9 april med anledning av covid 19. Medarbetarna blev avstängda från
ordinarie verksamhet. Under april och maj startade vi alternativ verksamhet som Utekök,
Trädgårdsodling, Matlagningskurs i hemmet, mm. Förutom det arbetade ungefär hälften av
personalgruppen som aktivitetsansvariga på gruppbostäder i stadsdelen. Stängningen pågick
till 31 maj och verksamheten kunde öppna sakta och varsamt med hänsyn till flera olika
faktorer. Exempel på faktorer var; möjlighet till att hålla avstånd i lokalerna och problem
med att resa kommunalt i rusningstrafik. I augusti var all personal och ca 90 % av
medarbetare åter i tjänst. Av de som inte kommit tillbaka så är det flera som är rädda för
covid19, är i riskgrupp eller inte vill åka kommunalt. Vid årets slut är nästan alla åter i arbete.
Glasade Gången håller på att se över möjligheten att starta ett café i samarbete med
Stockholms stadsarkiv, detta har avstannat under året på grund av pandemin.
Aktiviteter och analys:
Enheten lever upp till majoriteten av sina åtaganden och aktiviteter. Vi arbetar för att uppfylla
de krav Lagen om stöd och service(LSS) har samt enligt de regler och policy som staden,
Hägersten-Älvsjös sdf har samt de rutiner och den struktur som verksamheten tagit fram för
att uppnå kraven.
Sjukfrånvaron var högre med anledning av covid19 då alla rekommenderas att stanna hemma
vid förkylningssymptom och att vara hemma två dagar efter tillfrisknande.
Enhetens ekonomiska utfall ser positivt ut. Den ekonomiska prognosen diskuteras på APT
under året.
Reparationer och förbättringsåtgärder har pågått under hela året.
Glasade Gångens restaurang har renoverat sin entré och arbetet beräknas vara vara färdigt i
början av 2021. Enhetens två arbetsrum nära restaurangen har blivit ett stort rum med plats för
två vårdare, administratör och arbetsterapeut. Restaurangens vägg är torr efter vattenskadan
och kommer att få tre fina fönster upptagna i väggen ut mot entren. Två av konferensrummen
har under året varit personalkontor och arbetsrum. För att kunna utöka verksamheten bygger
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enheten om ett arbetsrum till kallkök och restaurang/konferenskontor. Verksamheten kan då
utöka bageriet till två rum och därmed erbjuda fler medarbetare arbete i bageri, vilket är
mycket uppskattat.
Café Hitom har renoverat sina två toaletter och målat om alla utemöbler. Veksamheten har
fått ytterligare en diskmaskin till kallköket. Konferensrummet används för tillfället som
pysselrum.
Café Glasade Gården har gjort förändringar på sin försäljningsdisk och på caféborden.
Café Glasade Gården öppnade upp sin cafèverksamhet igen den 1 juni och har nu öppet som
vanligt. Café Hitom och Glasade Gångens restaurang har inte öppnat för allmänheten pga
pandemin. Konferensen på Glasade Gången öppnade igen i september, men i mindre skala.
Enheten har under året börjat med inventering av livsmedel för att ha väl planerade inköp,
minska matsvinnet samt att inte ha för stora lager. Café Glasade Gården har varit först ut i att
börja med inventering och resterade enheter har börjat under 2020. Alla medarbetare har fått
utbildning i att tänka på matsvinn och förebygga detta. En grupp av intresserade medarbetare
har bildats för att starta upp arbetet med att arbeta med matsvinn. Under vår/sommar har
arbetet med matsvinn inte kunna prioriterats och planerades att återupptas under hösten, vilket
inte hunnits med.
Vi har haft åtta praktikanter under året från gymnasiesärskolorna i Stockholm.
Kompetensutveckling,
Med anledning av Covid 19 har den planerade kompetensutbildningen utgått. Planerade
föreläsningar/utbildningar avbokades. Däremot har utbildning i arbete med Rationalugn och
digital "Fördjupning i matsäkerhet för storhushåll" genomförts.
Verksamhetsberättelsen kommer att skickas ut på mail till all personal för genomläsning och
återkoppling. Detta med anledning av pågående pandemi. Under januari gås VB igenom på
APT.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
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
Ingen
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Antal tillhandahållna
platser för feriejobb

Perio
dens
utfall
VB
2019
368

Progno
s helår

Årsmål

360 st

KF:s
årsmål

Tas
fram av
nämnd

Period

VB
2020

Analys
Enheten har inte haft några feriearbetande ungdomar under hela 2020

Nämndmål:
Invånarna i stadsdelsområdet är självförsörjande
Ingen
Beskrivning

Den enskilde som är i behov av ekonomiskt bistånd får stöd i att finna egen försörjning utifrån
sina förutsättningar och behov. I dialogen med den enskilde används stadens utrednings- och
bedömningsinstrument Initial Bedömning och vid behov används Förutsättningar inför arbete
(FIA). På ett tidigt stadium kopplas insatser från Jobbtorgen på. Den enskilde är delaktig när
insatserna planeras och insatserna sker i samverkan även med andra aktörer som
Arbetsförmedling, andra enheter inom socialtjänsten och med hälso- och sjukvården.
Förvaltningens egna arbetsmarknadsinsatser; arbetsträning, offentligt skyddad anställning
(OSA) och Stockholmsjobb är steg på vägen mot egen försörjning genom arbete för de
personer som står långt från arbetsmarknaden. Insatserna syftar bland annat till att öka
möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.
Barnkonsekvensanalyser genomförs när beslut ska fattas som påverkar barnen i hushållet.
Barnfamiljer som lever i otrygga boendeförhållanden erbjuds stöd av Bolots och både
barnfamiljer och hushåll med endast vuxna erbjuds råd och stöd i att söka bostad i Boskolan.
De barn som tvingas bo i tillfälliga boendelösningar ges möjlighet till kompensatoriska
åtgärder.
Förvaltningen tillhandahåller praktikplatser för jobbtorgsaspiranter i verksamheter i egen regi
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och i verksamheter som drivs på entreprenad.
Förvaltningen tillhandahåller feriearbeten för unga som syftar till att ge ett första positivt möte
med arbetslivet. Arbetsplatserna finns i stor utsträckning inom stadsdelsförvaltningens egna
verksamheter.
Nyanlända som har behov av ekonomiskt bistånd får stöd i att prioritera studier i svenska och
samhällsvägledarna förmedlar information om var i stadsdelsområdet som det finns
föreningsdrivna språkcaféer och andra aktiviteter som ger möjlighet till språkträning.
De personer som kontaktar förvaltningen rörande ekonomiskt bistånd får tydlig och
lättillgänglig information om rätten till ekonomiskt bistånd och handläggningsprocessen.
Detta gör att risken för felaktiga utbetalningar minimeras. Handläggarna har stöd av stadens
riktlinjer och metodstöd och förvaltningen följer noga utvecklingen så att risken för felaktiga
utbetalningar kan minimeras.
Förväntat resultat

Alla invånare i stadsdelsområdet som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning ges
förutsättningar att kunna försörja sig själva genom att de erbjuds individuellt utformade
insatser. Tröskeln till ett arbete är låg även för personer som uppburit försörjningsstöd under
lång tid. Unga utan gymnasieexamen, äldre arbetslösa, personer med social problematik,
fysisk och/eller psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar och utrikesfödda uppmärksammas
särskilt och ges lokala arbetsmarknadsinsatser av god kvalitet så att de förbereds för insatser
från Jobbtorgen. Unga i stadsdelsområdet erbjuds meningsfulla feriejobb som ett första steg in
på arbetsmarknaden.
Det är lätt att få kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd, både gällande ett nytt ärende
eller i ett pågående ärende och den enskilde får tydlig information och god service rörande
handläggningen, insatserna och besluten. Felaktiga utbetalningar minimeras då det är lätt för
den enskilde att förstå hur hen ska medverka i utredningen.
All utredning inom ekonomiskt bistånd, liksom bedömning och erbjudande om insatser, sker
med hög rättssäkerhet och utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Arbetet grundar
sig på tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. Barnen i familjer
som är i behov av ekonomiskt bistånd uppmärksammas särskilt och handläggningen utgår
från ett tydligt barnperspektiv.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens dagliga verksamheter och
sysselsättningsverksamheter samt boenden utvecklar arbetet med
att ge brukare och deltagare stöd att komma ut på
arbetsmarknaden. Arbetet utgår i från empowerment och metoden
Tjänstedesign kommer att prövas i utvecklingsarbetet.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har inte under 2020 påbörjat detta arbete.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens verksamheter ska verka för att öka sitt mottagande
av praktikanter från jobbtorgen. Antalet tillhandahållna
praktikplatser följs upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse

2020-01-27

2020-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Medarbetarna förbereds för att närma sig arbetsmarknaden
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att medarbetarna på Glasade Gången ska ha möjlighet till praktik utanför den dagliga
verksamheten om hen vill och kan.
Analys

Under 2020 har arbetet med att förbereda medarbetarna för arbetsmarknaden fortgått. En
medarbetare har varit aktiv i Bron, men är åter i verksamheten, en medarbetare som provat på
verksamhet som letar praktikplatser är åter i verksamheten.
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
Ingen
Indikator

Periodens
utfall

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

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

65 %

92

92 %

öka

2020

90 %

öka

2020

90 %

90 %

2020

Analys
Inget resultat från brukarenkäten
Andel brukare inom
omsorgen för personer
med funktionsnedsättning
som inte upplever
diskriminering
Analys
Har inget resultat från brukarundersökningen 2020
Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att de blir väl
bemötta av stadens
personal (stöd och service
till personer med
funktionsnedsättning)

91 %
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

90 %

90 %

2020

78 %

78 %

78 %

2020

79 %

80 %

80 %

2020

Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att de blir väl
bemötta av stadens
personal (stöd och service
till personer med
funktionsnedsättning)
Analys
Inget resultat från brukarundersökningen
Andel personer med
funktionsnedsättning som
upplever att de kan
påverka insatsens
utformning (stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning)
Analys
Inget resultat från brukarundersökningen
Andel personer med
insatser inom
socialpsykiatrin som är
nöjda med sin insats

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med
funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och
gymnasiesärskolan.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och
stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande
kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom
LSS-verksamheterna.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Under 2020 har inget arbete utifrån enhetlig yrkestitulatur påbörjats.

Nämndmål:
Invånarna i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv utifrån sina
förutsättningar
Ingen
Beskrivning

BARNS RÄTTIGHETER
Barns rättigheter enligt barnkonventionen tas tillvara bland annat genom att
barnkonsekvensanalyser genomförs i ärenden som berör barn. Förvaltningens barnrättsarbete
inom socialtjänstens myndighetsutövning utvecklas genom att stadens stödmaterial
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implementeras och genom att det finns barnombud på enheterna som har stöd av en
barnrättssamordnare.
UNGDOMSMOTTAGNING
Ungdomsmottagningen arbetar för att främja fysisk och psykisk hälsa bland ungdomar.
Arbetet sker bland annat genom psykosociala stödsamtal till individer och förebyggande
aktiviteter för grupper. Ungdomsmottagningen ska under året fortsätta att arbeta för 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.
FÄLTASSISTENTER
Stadsdelsförvaltningens fältassistenter arbetar förebyggande och uppsökande i de miljöer där
unga befinner sig. Syftet är att med preventiva insatser 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 ska samarbete ingå
mellan ungdomar, föreningsliv, polis, 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 som kan tillföra skyddsfaktorer i de
ungas liv. Fältassistenterna medverkar vid tillsynen av folköls- och tobaksförsäljning.
ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET
Den öppna fritidsverksamheten ska fortsätta 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 bjuder in underrepresenterade grupper så
som unga flickor, nyanlända, HBTQ-personer och unga med funktionsvariation prioriteras.
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. Fritidsgårdarna samarbetar med lokalt
civilsamhälle och andra fritidsgårdar för att tillsammans erbjuda ett brett verksamhetsutbud.
Tillsammans med civilsamhället erbjuder fritidsgårdarna läxhjälp.
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
utredningarna används standardiserade bedömnings- och utredningsinstrument. Den enskilde
är delaktig i utredning, val av insatser och insatsens utformning.
Individ- och familjeomsorgen erbjuder ett brett och varierat utbud av insatser som motsvarar
de behov som finns hos invånarna i stadsdelsområdet. Genom att använda evidensbaserade
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metoder säkerställs att insatserna är likvärdiga. Insatserna syftar till att så långt det är möjligt
ta till vara den enskildes egna resurser och stärka självständigheten. Om den enskilde, oavsett
ålder har insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården erbjuds en
samordnad individuell plan (SIP).
Förvaltningen har en väl utbyggd öppenvård i egen regi för barn, ungdomar och deras familjer
samt för vuxna missbrukare. På så sätt kan tidiga insatser på hemmaplan erbjudas.
BARN OCH UNGA
Prioriterad målgrupp för det socialt uppsökande och förebyggande arbetet är barn och unga
som riskerar att utvecklas ogynnsamt.
Att klara skolan är den starkaste skyddsfaktorn för barn och unga som riskerar en socialt
ogynnsam utveckling. Samverkan inom ramen för BUS-överenskommelsen (Barn i behov av
särskilt stöd) är ett viktigt forum som utvecklas och riktas mot gemensamma mål. Nämnden
ska under perioden fortsätta att stärka samarbete och samverkan med mellan skola, förskola,
socialtjänst, fritidsverksamheter, föreningsliv, polis och det förebyggande och uppsökande
sociala arbetet. Syftet är att samverkan ska vara effektiv, samordnad och målinriktad samt
säkerställa att resurser riktas där behoven finns.
Förvaltningen erbjuder familjestödsprogram och föräldrarådgivning i viss omfattning.
Förvaltningen verkar för att öppna en familjecentral i samverkan med Region Stockholm.
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 etc. så att barnets
skolgång tillgodoses. Uppföljningen av placerade barn och unga är prioriterad, särskilt
avseende skolgång. 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 har införts.
Barn och ungdomar som kommer i kontakt med förvaltningen ska tillförsäkras delaktighet.
Brukarmedverkan för barn och unga ska öka.
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.
VUXNA MED MISSBRUK
Förvaltningens arbete med att minska missbruk och riskbruk i stadsdelsområdet sker i första
hand genom stödinsatser till enskilda. Insatserna främjar förutsättningar för den enskilde att
leva ett självständigt liv. Arbetet med målgrupperna samsjukliga, unga vuxna och kvinnor i
missbruk är fortsatt prioriterade.
Förvaltningen arbetar utifrån metoden motiverande samtal och erbjuder stöd- och
behandlingsinsatser inom de egna utförarverksamheterna baserade på evidensbaserade
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metoder samt anpassat boendestöd. Förvaltningens egna insatser anpassas efter målgruppens
behov och sätts in i ett tidigt skede vilket minskar risken för att mer ingripande insatser
behövs på längre sikt. Förvaltningen fortsätter att aktivt följa nyttjandegraden av egna
öppenvårdsinsatser och att anpassa och utveckla öppenvården i syfte att höja graden av
nyttjande. Verksamheten ställer om från att ha utgått i från "boendetrappan" där den hemlöse
stegvis ska flytta till allt mer självständiga boenden under rehabiliteringens gång, till att utgå
ifrån vinsterna med modellen "bostad först". Samverkan med Region Stockholms
beroendevård och psykiatri är av stor vikt för den enskilde. Att erbjuda den enskilde en
samordnad individuell plan (SIP) är en viktig del i att skapa en sammanhållen vård för den
enskilde.
Förvaltningens missbruksvård fortsätter att utveckla barn- och föräldraperspektivet. Vid
handläggning av ärenden rörande vuxna med missbruksproblematik uppmärksammas om det
finns barn och i förekommande fall initieras alltid ett samarbete med barn- och
ungdomsenheten. Barn till föräldrar med missbruksproblematik erbjuds stödgrupper via barnoch ungdomsenheten.
SOCIALPSYKIATRI
Förvaltningen erbjuder stödinsatser som boendestöd och sysselsättning till personer som har
någon form av psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Brukarinflytandet för
ökad delaktighet inom socialpsykiatrin är en prioriterad fråga. Förvaltningen utvecklar
metoder för trygg hemgång vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att kartlägga olika vägar till arbete för målgruppen. Målet
är att kunna göra individuella handlingsplaner för enskilda brukare. Insatser till personer som
står långt från arbetsmarknaden fokuserar på återhämtning och hälsofrämjande insatser. I
syfte att stödja brukarna i deras återhämtningsprocess fortsätter utförarverksamheten inom
socialpsykiatrin satsningen på Peer-support, en professionell kamratstödjare med egen
erfarenhet av psykisk ohälsa. Den öppna träfflokalverksamheten kommer att moderniseras för
att bättre möta brukarnas behov och intressen. Metoden kollegial observation används.
Samarbete med brukar- och intresseorganisationer kommer att utvecklas.
VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK
Personer inom stadsdelsområdet som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat
våld och förtryck får stöd av Relationsvåldscentrum Sydväst. Verksamheten vänder sig även
till de personer som utövar våld i nära relationer. Relationsvåldscentrum Sydväst drivs av
Skärholmens stadsdelsnämnd på uppdrag Hägersten-Liljeholmens, Älvsjö och Skärholmens
stadsdelsnämnder. Relationsvåldscentrum Sydväst arbetar uppsökande och har
informationsinsatser riktade mot andra relevanta aktörer. Arbetet utvecklas i samverkan med
polis. Efter utredning kan våldsutsatta placeras på skyddat boende.
HEMLÖSHET
Förvaltningen kommer under året att fortsätta bedriva ett intensivt arbete för att motverka
hemlöshet genom såväl förebyggande åtgärder som nödvändiga insatser för enskilda.
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Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden är en fortsatt prioriterad målgrupp. Barnens
behov i dessa familjer 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.
SAMHÄLLSINFORMATION TILL NYANLÄNDA
Utvecklingen av stödet till nyanlända fortgår under 2020 i samarbetet med
arbetsmarknadsförvaltningen. Frågor om arbete och bostad har särskilt fokus. Projektet
"Föreningsguider i Hägersten-Liljeholmen" i samverkan med Föreningen Midsommargården,
Svenska Kyrkan, Röda Korset och SHIS syftar till att mobilisera befolkning och föreningsliv i
nyanländas etablering fortgår till och med februari 2020. Erfarenheterna från projektet
kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. Förvaltningen har beviljats
projektmedel från Länsstyrelsen för ytterligare ett projekt som uppmärksammar de nyanlända
som har tillfälliga boendelösningar i stadsdelsområdet och som kommer att behöva flytta
vidare under 2020 och 2021.
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. 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.
Utredning och erbjudande om insatser utgår i från den enskildes behov. Insatserna präglas av
hög kvalitet, trygghet och 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 inflytande över hur insatsen utförs. 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
så att de regelbundet kan delta i fritidsaktiviteter.
De reviderade riktlinjerna för ledsagning och ledsagarservice tillämpas och om det sker några
betydande förändringar i praxis på området återkopplas detta till stadsdelsnämnden.
Förvaltningens utförarverksamheter inom funktionsnedsättningsområdet bedriver ett aktivt
utvecklingsarbete i syfte att öka brukarnas delaktighet och självständighet. Digitaliseringen
inom verksamheterna fortgår. Stadsdelsförvaltningen tar till vara den utveckling som gjorts
inom LUM-projektet MALK (Mätinstrument avseende livskvalité) och kommer att
implementera det digitala verktyg som tas fram för de boende i grupp- och servicebostäder.
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Arbetssättet kvalitetsobservationer används i verksamheterna.
Verksamheterna uppmärksammar våldsutsatta 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 modern, 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 det skydd och stöd som
de behöver.
Personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd att utifrån sina förutsättningar, deltar i
samhällets gemenskap och har ett arbete att gå till.
Vuxna och barn som är eller har varit utsatta för våld av närstående ges goda förutsättningar
att kunna ta sig ur sådana relationer.
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. Biståndshandläggningen är rättssäker
och likställig.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kartläggning av digitalt utanförskap för samtliga brukargrupper
inom avdelningen för social omsorg.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har inte gjort någon kartläggning under året.

Enhetsmål:
Insatserna utformas så att det stärker medarbetarnas möjligheterna att leva ett
självständigt liv.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att personer som arbetar på Glasade Gången ska få möjlighet att få en meningsfullt arbete
samt möjlighet till utveckling efter egen förmåga.
Analys

Under 2020 har enheten varit stängd och öppnat igen. From öppnandet i juni har alla erbjudits
verksamhet igen. Vi erbjuder de som är hemma pga pandemin möjlighet att få arbetsuppgifter
som går att utföra i hemmet istället.
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KF:s inriktningsmål:

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

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark
besöksnäring
Ingen
Nämndmål:
Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och
evenemang
Ingen
Beskrivning

Kulturaktiviteter genomförs i nämndens verksamheter samt genom bidragsgivning till lokala
föreningar.
Förskolorna tilldelas en kulturpeng baserat på barnantal. Alla barn i förskolan får möta och
själv prova olika former av kultur och skapande enligt stadens program, Kultur i ögonhöjd.
Barnen i förskolan har under sin förskoleperiod tillgång till ett varierat utbud av böcker och
besöker bibliotek. Barnen möter olika former av kultur och kulturyttringar samt skapande
verksamhet som integreras i undervisningen.
Äldreomsorgen arrangerar en kulturmånad med olika program och aktiviteter.
Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.
Förväntat resultat

Föreningar har möjlighet att söka bidrag för lokal verksamhet.
Barn på förskola får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.
Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.
Enhetsmål:
Vi ger medarbetare information om kulturaktiviteter i närområdet.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att medarbetare på Glasade Gången går på olika kulturaktiviteter under året
Analys

På Glasade Gången har vi APM, arbetsplatsmöte för medarbetare, löpande under året, på
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APM tar vi upp aktuella kulturaktivteter. Under pandemin har APM ändrats från att
representanter från de olika grupperna träffas till att varje adress har egna APM där de som
vill deltar. Vi sätter även upp anslag om olika aktiviteter på de olika enheterna så att alla kan
få information om vilka kulturaktiviteter som finns att välja på.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Ingen
Indikator

Andel inköpta ekologiska
måltider och livsmedel i
staden i kronor av totala
värdet av inköpta måltider
och livsmedel

Periodens
utfall

54,82

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019
55,63

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

60 %

55 %

2020

1,9

1,9 kg
CO2
per kg
livsmed
el

2020

3,3
GWh

1945
GWh

2020

Analys
54,82 av våra livsmedelsinköp är ekologiska.
Klimatpåverkan från
upphandlade livsmedel
och måltider

Totalt köpt energi i
stadens verksamheter

3,13
GWh

Nämndmål:
Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön
Ingen
Beskrivning

Stadsdelsnämnden utgår från klimathandlingsplan 2020-2023 samt miljöprogrammet 20202023 i sitt miljö- och klimatarbete. Verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera
matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska
energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor. Förskolorna ska genomföra åtgärder
för att bibehålla nivå 2 samt fortsätta arbetet med nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning
för en giftfri förskola. Vidare arbetar förvaltningen vidare 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,
förvaltningen skannar kontinuerligt verksamheterna efter tänkbara klimatinvesteringar.
Inom verksamheter som serverar mat kommer medvetenhet och kunskap om livsmedels
klimatpåverkan att öka och verksamheterna kommer att arbeta för att minska dessa. Det
innebär bl.a. ökad andel vegetarisk kost i förskolan samt ökad andel säsongsbetonad och
närproducerad mat i verksamheterna.
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Inom äldreomsorgens verksamheter är dietisten och kostombuden viktiga kunskapsbärareoch spridare i utvecklingsarbetet kring klimatpåverkan.
Förväntat resultat

Användningen av plast i verksamheterna minskar. Matavfall återvinns i hög grad där det är
möjligt. Avfall som uppstår ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin.
Energiförbrukningen i förvaltningen minskar. Alla förskolor uppnår nivå 2 enligt
kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola och arbetar aktivt för nivå 3.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Verksamheterna ska arbeta aktivt för att minska
energiförbrukningen i verksamheten.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Enhetens arbetssätt med att minska energiförbrukningen fortgår. Vi arbetar med återvinning, matavfall, lågenergilampor,
miljögodkända medel, ekologiska livsmedel. Under 2020 har vi påbörjat arbetet med inventering av våra lager av råvaror.
Verksamheterna ska minska användningen av plast.

2020-01-01

2020-12-31

Analys
Enheten har under 2020 infört källsortering av både hård- och mjukplast, på alla tre adresser.

Enhetsmål:
Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att de negativa miljöeffekterna fortsätter att vara låga. Sopor och avfall minskar samt ökar
mängden inköp av ekologiska råvaror.
Analys

Vi har under året arbetat miljöinriktat och med ekologiska varor i focus. Vi använder mjöl
som inte är besprutat, matavfallet behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och
biogödsel. Biogasen används som fordonsbränsle och biogödseln som växtnäring på åkrar. Vi
köper så långt det går ekologiska råvaror och efter säsong. Vi väljer närproducerade varor när
det är tillgängligt. Fisk som serveras är certifierad enligt WWF-rekommendationer såsom
MSC och ASC.

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
Ingen
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Nämndmål:
Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi
Ingen
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.
Inför 2020 finns det på flera utförarenheter inom avdelningens för social omsorg behov av att
anpassa organisationen och minska bemanningen så att verksamheterna får en långsiktigt
hållbar ekonomi och kan drivas inom given budgetram. På vissa verksamheter kan man
effektivisera genom att samutnyttja lokaler. Behoven har uppkommit utifrån minskat antal
brukare/deltagare och förändrade behov hos brukare/deltagare. Även inom individ- och
familjeomsorgens myndighetsutövning kan förändringar i organisation och bemanning bli
nödvändiga.
Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens avdelningar ska fortsätta att utforma och använda
ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och
dialog om verksamheternas resultat.

2020-01-01

2020-12-31

Prognosuppföljning

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har haft månatliga prognosuppföljningar med controller under hela 2020.

Enhetsmål:
Enhetens verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Verksamheten har en budget i balans och bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.
Analys

Glasade Gångens olika cafeer, restaurang och konferens har minskade intäkter under året med
anledning av Coronasmittan. Stockholms stad stängde alla verksamheter under april och maj
2020. Glasade Gångens restaurang har varit stängd från april 2020 och är fortfarande stängd.
Konferensavdelningen har haft öppet under hösten. Café Hitom har haft sin ordinarie
verksamhet stängd, både café och konferens, under hösten har de haft utomhusförsäljning av
bakverk. Cafe Glasade Gården på Rådhuset har haft sin verksamhet öppen från augusti och
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året ut.
Under året har vi ökat intäkterna för brukare med fem brukare.
Under hösten har vi byggt om en lokal för att kunna utöka verksamheten på Glasade Gången
med en bagerigrupp till, vilket har stor efterfrågan.
Budget i balans.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Periodens
utfall

Sjukfrånvaro

12,4 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

5,4 %

KF:s
årsmål

Tas
fram av
nämnd/
styrelse

Period

VB
2020

Analys
Sjukfrånvaron är högre under 2020 jämfört med 2019. Pandemin har medfört högre sjuktal eftersom det är viktigt att följa
folkhälsomyndighetens rekommensdationer. På enheten har även långtidssjukrivning förekommit hela året.
Sjukfrånvaro dag 1-14

3,02 %

2,4 %

Tas
fram av
nämnd/
styrelse

VB
2020

Analys
Korttidsfrånvaron har ökat under året med anledning av pandemin och FHM rekommendationer.

Nämndmål:
Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god
arbetsmiljö
Ingen
Beskrivning

Förvaltningen nyttjar stadens kompetensförsörjningsprocess som stöd i arbetet med att
rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer. Kompetensutvecklingsinsatser sker
ofta i samverkan med staden, andra förvaltningar och externa aktörer.
Arbetet i enlighet med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggares
arbetssituation fortgår under 2020 utifrån den reviderade handlingsplanen. När någon
medarbetare utsätts för hot eller våld i tjänsten erbjuder förvaltningen långsiktigt stöd.
Ett nära och gott ledarskap i verksamheterna som stödjer utveckling och innovation är en
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förutsättning en för utvecklingen av arbetsmiljön inom verksamheterna.
För att stärka chefs- och ledarskapet inom stadsdelsförvaltningen ska chefer vid behov
genomgå stadens chefsutvecklingsprogram och andra utvecklingsinsatser inom professionen
och i rollen som chef och ledare.
För att ytterligare stärka chefs- och kompetensförsörjningen krävs en strukturerad
successionsplanering inom förvaltningen.
Som ett led i att utveckla arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen ska stadens
kompetensförsörjningsprocess följas.
För att öka andelen förskollärare och antalet utbildade barnskötare är kompetensförsörjning är
ett prioriterat område. Förskoleavdelningen har ett långsiktigt utvecklingsarbete som omfattar
ledarskapsutveckling för förskollärare och rektorer samt kompetensförsörjning. I
kompetensförsörjningsarbetet ingår områden som VFU (verksamhetsförlagd utbildning för
förskollärare), APL (arbetsplatsförlagt lärande för barnskötare), mentorskap för
nyexaminerade förskollärare, introduktion för nyanställda samt kompetensutveckling och
karriärmöjligheter. Samarbete sker med lärosäten.
Arbetet med Handlingsplan förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare
fortsätter både lokalt och övergripande inom förskoleavdelningen. Strukturer för ett likvärdigt
arbete på förskoleenheterna ska skapa förutsättningar för att arbeta med handlingsplanen
utifrån lokala behov och förutsättningar.
Redan i dagsläget finns svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och i viss mån
arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster. I samarbete med äldrenämnden ska ett
handlingsprogram tas fram för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen, i syfte att
underlätta nyrekrytering och minska personalomsättningen inom gruppen.
Alla anställda som arbetar heltid erbjuds en timme friskvård per vecka när arbetet så tillåter.
Deltidsanställda erbjuds friskvårdstid i proportion till anställningsgraden.
Alla anställda kan köpa ett årskort till Stockholms kommunala sim- och idrottshallar till
subventionerat pris. Kortet gäller för bad, gym och gruppträning.
Alla anställda kan erhålla en subvention till friskvårdsaktivitet med högst 1 200 kr per anställd
och år.
Stadsdelsförvaltningen har avtal som gör att medarbetare får ett rabatterat pris vid tecknande
av medlemskap hos t.ex. SATS och Friskis & Svettis. Genom anställningen i staden finns
möjligheter till rabatterade medlemsavgifter även på andra gym.
Förväntat resultat

Nya medarbetare får en god introduktion.
Nyexaminerade förskollärare erbjuds en mentor under sitt första år.
Ledare erbjuds handledning och stöd i sitt ledarskap.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra
en handlingsplan som åtgärdas och följs upp under året.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Planerad utbildning/kurs i bemötande och möteskultur har inte genomförts under hösten 2020.
Allmän visstidsanställning minimeras.

2020-01-01

2020-12-31

Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med
funktionsnedsättning.

2020-01-01

2020-12-31

Förvaltningen säkerställer att samtliga hot- och våld-incidenter
riktade mot förvaltningens medarbetare registreras i IA och följs
upp med avseende på att den utsatte upplever tillräckligt stöd från
staden som arbetsgivare.

2020-01-01

2020-12-31

Enhetsmål:
Enheten är en god arbetsgivare och dess verksamheter erbjuder en god arbetsmiljö.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att alla som arbetar på Glasade Gångens enheter har en god arbetsmiljö, möjlighet till
utbildning och utveckling samt ett nära ledarskap.
Analys

Enhetens personalpärm är reviderad och har gåtts igenom på APT. I december var
personalpärmen läst av alla. I medarbetarenkäten framkom behov av genomgång av
personalpolicyn. I oktober gick avdelningschef för social omsorg igenom personalpolicyn för
ett flertal i personalgruppen. Planerade utbildningar i mötesteknik, bemötande och autism för
de olika arbetsgrupperna avbokades på grund av pandemin. Enhten har två enhetschefer och
två arbetsledare.
Nämndmål:
Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar kostnadseffektivt med fokus på
kärnverksamheterna
Ingen
Beskrivning

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. En tydlig ekonomistyrning ska
leda till att tilldelade resurser används effektivt med fokus på kärnverksamheterna.
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.
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Tjänsteutlåtande
Sid 21 (23)

Förväntat resultat

Att nämndens 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.
Enhetsmål:
Enheten har låg energiförbrukning.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Att energiförbrukningen är så låg som möjligt och att vi gör medvetna val vid inköp av nya
maskiner och utrustning.
Analys

Enheten arbetar med att sänka energiförbrukningar, exempel att släcka lampor när man
lämnar rummen. Återvinning av plast, papper, kartong, glas med mera samt använda så få
leveranser som möjligt.
Nämndmål:
Stadsdelsnämndens verksamheter bedriver verksamhet av god kvalitet och är
innovativa
Ingen
Beskrivning

Avdelningen för HR, IT och innovation samordnar nämndens arbete med innovation.
Exempel på aktiviteter för att utveckla god kvalitet och innovation:
Verksamhetskultur som uppmuntrar innovationer
Implementera digitala verktyg och annan välfärdsteknologi
Kvalitetsobservationer
Kollegial observation
Samarbete med brukar- och intresseorganisationer
Nämnden kommer att nyttja alla de möjligheter till kvalitetsutveckling och innovationer som
införandet av nya sociala system kommer att innebära.
Förväntat resultat

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.
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Sid 2 (23)
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utvecklingen med att använda digitala hjälpmedel för att maximera
brukarnas egenmakt och delaktighet fortgår inom förvaltningens
dagliga verksamheter.

2019-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Glasade Gången har flera olika digitala hjälpmedel. De flesta medarbetare har egna Iphones eller Ipads som de använder
privat och dagligen. I verksamheten har vi olika hjälpmedel för att ge medarbetare stöd, ex ugnar som har lättlästinställningar
eller precis inköpta trådlösa enheter för att sätta på projektorerna i konferensavdelningen. Alla grupper har Ipads där olika
recept tas fram. De kassaapparater vi har är digitaliserade med bilder eller ljud för att göra dem lättillgängliga för alla.
Under hösten 2020 har utbildning för brukarna i att använda Ipads genomförts på en av verksamheterna. Personal har fått
utbildning i användning av våra Rationalugnar vilka har flera inbyggda hjälpmedel för att ge stöd i matlagning och bakning.

Enhetsmål:
Enhetens arbetsätt är innovatitiva och av god kvalitet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att alla som arbetar på Glasade Gången ska erbjudas samma förutsättningar och att man ska
utefter sin egna förmåga utvecklas på arbetet samt få möjligheten att bli så självständig som
möjligt.
Analys

Enheten säkerställer arbetsätten genom årliga uppföljningar av genomförandeplanen två
ggr/år, samt uppföljningsmöten med handläggare. En del av inbokade uppföljningar har
förskjutits från vår till höst pga pandemin, och de flesta uppföljningar är nu klara.
Planeringen av start av café i samarbete med Stadsarkivet har inte gått som planerat pga
pandemin.
Glasade Gårdens café på Rådhuset fungerar mycket väl, gäster och Domstolsverk är mycket
nöjda med verksamheten. Cafét har varit öppet under hela året förutom stängningen av all
daglig verksamhet 11/4 - 31/5.
Café Hitom har haft sin offentliga del stängd sedan 11/4. Öppnade försäljning av bakverk mm
utomhus efter sommaren.
Restaurang Glasade Gården har haft restaurangen stängd sedan 11/4, men öppet för
konferenser. Konferensverksamheten har varit låg under hösten pga nya restriktioner.
Under stängningen av daglig verksamhet arbetade vi med Utekök, Matlagningskurser, Odling
och olika aktiviteter i brukares hem.
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Uppföljning av ekonomi
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete
Övrigt
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