Norrmalms stadsdelsnämnd

Handläggare
Anna-Carin Wallin
Telefon: 08-508 09 014

Tjänsteutlåtande
Dnr: NORR 2021/2
Sid 1 (109)
2021-02-01

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2021-02-11

Verksamhetsberättelse VB 2020 för
Norrmalms stadsdelsnämnd
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse med
bokslut för 2020 med tillhörande bilagor och överlämnar
den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av
investeringsmedel om 0,4 mnkr avseende
trygghetsinvesteringar på Sergels torg till år 2021
3. Stadsdelsnämnden begär att ackumulerat resultat om
13,9 mnkr avseende resultatenheternas fonder överförs till
2021.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Norrmalms stadsdelsnämnd
Sankt Eriksgatan 117
08-508 09 014
anna-carin.wallin@stockholm.se
start.stockholm

Tjänsteutlåtande
Sid 2 (109)

Innehållsförteckning
Sammanfattande analys........................................................................................................... 4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.......................................................... 6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla............................................................ 6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper
är kort............................................................................................................................................. 8
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i....................................... 14
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de
bästa i Sverige.............................................................................................................................. 23
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet,
evidens och rättssäkerhet............................................................................................................. 30
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och
självbestämmande........................................................................................................................ 47
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt...................................................... 60
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt
konkurrenskraftigt näringsliv....................................................................................................... 61
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och
verksamheters skiftande behov.................................................................................................... 62
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god
framkomlighet.............................................................................................................................. 63
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring............. 64
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.............................................................. 68
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden........................................................ 73
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.................................... 74
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna................. 75

Uppföljning av ekonomi......................................................................................................... 82
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.................................................................... 82
Resultatenheter................................................................................................................................. 88
Investeringar..................................................................................................................................... 89
Försäljningar av anläggningstillgångar............................................................................................. 91
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).................................................................................................... 91
Ombudgeteringar.............................................................................................................................. 91
Medel för lokaländamål.................................................................................................................... 91
Analys av balansräkning................................................................................................................... 91

Sankt Eriksgatan 117
start.stockholm
08-508 09 014

Tjänsteutlåtande
Sid 3 (109)

Övrigt................................................................................................................................................ 92

Särskilda redovisningar.......................................................................................................... 92
Agenda 2030..................................................................................................................................... 92
Konsekvenser av Covid-19-pandemin.............................................................................................. 97

Bedömning av nämndens interna kontroll......................................................................... 104
Systematiskt kvalitetsarbete................................................................................................. 105
Övrigt..................................................................................................................................... 109
Bilagor
Bilaga 1: Bilaga 1 - Blanketter sdn09
Bilaga 2: Bilaga 2 - Verksamhetsvolymer 2020
Bilaga 3: Bilaga 3 - Underlag till förskolerapport
Bilaga 4: Bilaga 4 Uppföljning av internkontrollplan 2020 Norrmalms stadsdelsnämnd
Bilaga 5: Bilaga 5 - Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Norrmalm Kylentreprenad
Bilaga 6: Bilaga 6 - Slutrapport klimatinvesteringsmedel_träd och perenner
Bilaga 7: Bilaga 7 - Slutrapport klimatinvesteringsmedel Belysning och vitvaror
Bilaga 8: Bilaga 8a - Uppföljning av trygghetsinvestering Sergels torg
Bilaga 9: Bilaga 8b - Uppföljning trygghetsinvestering belysning Väderkvarnen
Bilaga 10: Bilaga 8c - Uppföljning trygghetsinvestering Lås i parker
Bilaga 11: Bilaga 9 UH018 709 Räkenskapsbokslut 2020
Bilaga 12: Bilaga 10 - Nyckeltal 2020 Norrmalm

Sankt Eriksgatan 117
start.stockholm
08-508 09 014

Tjänsteutlåtande
Sid 4 (109)

Sammanfattande analys
Norrmalms stadsdelsnämnd har under verksamhetsåret 2020 bidragit till att uppfylla
kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och arbetet har fortgått i enlighet med
verksamhetsplan.
Förvaltningen bedömer att tio av kommunfullmäktiges tolv mål för stadsdelsnämndens
verksamhetsområden har uppfyllts helt under året och att två uppfylls delvis.
Analys av måluppfyllelsen samt en redovisning av den verksamhet som bedrivits under året
beskrivs under respektive mål för verksamhetsområdet. För indikatorer som inte uppfylls helt
och för aktiviteter som inte är genomförda lämnas en kommentar. I det fall det finns resultat
uppdelat på kön redovisas detta. Anledningen till att det inte finns ett utfall kan vara att
andelen svarande har varit för få eller att resultaten inte presenterats uppdelat på kön. De
indikatorer som relaterar till individer och kön analyseras om det är en betydande skillnad i
utfall mellan könen.
Rådande pandemi har medfört stora konsekvenser för samhället i stort och för nämndens
verksamheter. Förvaltningens verksamheter har prioriterat arbetsuppgifter och har fått ställa
om vissa verksamheter. Förvaltningens krisledning har varit aktiverad under stora delar av
året. En sammanställd redovisning finns under rubriken Konsekvenser av covid-19 pandemin i
slutet av dokumentet.
Nedan sammanfattas på vilket sätt stadsdelsnämnden har bidragit till att uppfylla
kommunfullmäktiges mål under respektive inriktningsmål.
En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att nämnden har uppfyllt inriktningsmålet då alla mål för
verksamhetsområdet förutom två är uppnådda.
Verksamhetsmålet I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och
svenskkunskaper är kort uppfylls helt. Inom Norrmalms stadsdelsområde är det en fortsatt låg
andel personer som erhåller ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen. Antal hushåll
med ekonomiskt bistånd har dock ökat, vilket kan bero på ökad arbetslöshet till följd av
covid-19. Nämndens samhällsvägledning har haft särskilt fokus på att erbjuda personer i
genomgångsbostäder bostadsvägledning.
Verksamhetsmålet Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas uppfylls
delvis. Den anmälda brottsligheten är fortsatt relativt hög i jämförelse med genomsnittet för
Stockholm stad. Nämnden har haft ett fortsatt fokus på platssamverkan, och under året har ett
treårigt avtal om platssamverkan på Sergels torg tecknats.
Verksamhetsmålet I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och
förskolor är de bästa i Sverige uppfylls helt. Nämndens förskolor har förbättrat resultatet i den
årliga förskoleundersökningen. Åtta förskolor deltar i en rörelsestudie genom ett projekt med
Region Stockholm och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).
Verksamhetsmålet I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög
kvalitet, evidens och rättssäkerhet uppfylls helt. Samverkan har stärkts under året, och ett stort
fokus har varit på att ställa om arbetssätt och metoder för att kunna nå målgrupperna. Digitala
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möten har till stor del ersatt fysiska, vilket bland annat har medfört att tillgängligheten för
budget- och skuldrådgivningen blivit högre. Förvaltningen har kartlagt skolfrånvaro och
genomfört förberedelser för införande av skolsocialt team.
Verksamhetsområdesmålet alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god
kvalitet uppnås delvis. Verksamheterna inom äldreomsorgen har varit hårt belastade av covid19, och till viss del har kvalitetsarbete fått stå tillbaka till följd av prioriterade arbetsuppgifter.
Nämndens förebyggande enhet har arbetat för att minska ofrivillig ensamhet och isolering,
vilket har varit extra viktigt på grund av covid-19.
En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att nämnden har uppfyllt inriktningsmålet då alla mål för
verksamhetsområdena är uppfyllda.
Verksamhetsområdesmålet Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett
internationellt konkurrenskraftigt näringsliv uppfylls helt. Inom ramen för platssamverkan på
Sergels torg har förvaltningen vidareutvecklat former för samverkan med lokala
fastighetsägare och det lokala näringslivet. I samrådsgrupper för hur identitet och uppföljning
ska utvecklas respektive hur konst, kultur och aktiviteter ska tillföras har olika perspektiv,
erfarenheter och resurser tagits tillvara från de olika aktörerna.
Verksamhetsmålet Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors
och verksamheters skiftande behov uppfylls helt. Nämnden har i samverkan med andra
nämner deltagit i arbetet med stadsutvecklingen för stadsdelsområdet genom att beakta behov
av förskoleplatser, bostäder med särskild service, vård- och omsorgsboenden samt parker och
grönområden.
Verksamhetsmålet Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt
god framkomlighet uppfylls helt. Nämnden har ett fordon som drivs med biogas och körs med
odubbade däck. Nämndens arbete med att effektivisera skräphanteringen i parkerna har
medfört tydligt minskade transporter i parkerna. En miljörevision har genomförts av
parkdriftsentreprenörens maskinpark.
Verksamhetsmål Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark
besöksnäring uppfylls helt. I syfte att skapa ett levande Sergels torg där människor trivs och
vistas tillförs konst, kultur och aktiviteter i det offentliga rummet. Samtliga aktiviteter och
upplevelser har varit kostnadsfria för alla att ta del av. Under året har upplevelser erbjudits i
form av böljande tak av färgglada tygremsor, konstnärligt ombyggda möbler,
ljudkonstupplevelser och en muralmålning utförd genom actionspainting, ett vattenkonstverk
och en interaktiv partikeldans.
Verksamhetsmål Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö uppfylls helt. Nämnden
har med hjälp av klimatinvesteringsmedel genomfört olika energibesparande åtgärder.
Upphandlingen av en ny ismaskin till Vasaparken har slutförts och ny maskin installeras
under 2021. Klimatinvesteringsmedel har även möjliggjort återplantering av skadade träd.
Under året har förvaltningen tagit fram en lokal miljö- och klimathandlingsplan. Planen gäller
för perioden 2020-2023 och ska revideras årligen.
En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att nämnden har uppfyllt inriktningsmålet då alla mål för
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verksamhetsområdena är uppfyllda.
Verksamhetsmål Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser uppfylls
helt. Stadsdelsnämnden redovisar ett överskott om 35,5 mnkr.
Verksamhetsmål Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna uppfylls helt. De övergripande resultaten för nämnden i årets medarbetarenkät
är som helhet mycket goda. Nämnden har uppnått uppsatt mål för AM, och har även höjt
samtliga resultat som berör personalpolicyns åtta områden. Förvaltningen har arbetat med
stöd gällande hantering av arbetsmiljöincidenter kopplat till covid-19. Det har bidragit till en
ökad medvetenhet inom organisationen om vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete samt en ökad
kompetens i incidentrapportering.
Lika rättigheter för alla

Under rubriken lika rättigheter för alla beskriver nämnden sitt arbete med programmen inom
ramen för mänskliga rättigheter.





Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad.
Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck.
Program för ett jämställt Stockholm.
Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Rubriken återfinns under aktuella kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet med en
analys och beskrivning av förvaltningens resultat och arbete. Under denna rubrik belyses även
programmet för en äldrevänlig stad. Barns rättigheter, förvaltningens arbete med
tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt nationella
minoriteter beskrivs även under avsnittet Agenda 2030.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet En modern storstad med möjligheter och valfrihet
för alla har uppfyllts. Bedömningen grundas på att tre av fem verksamhetsområdesmål har
uppfyllts och att två delvis har uppfyllts.
Stadsdelsnämnden har formulerat tio nämndmål som alla bidrar till att uppfylla
kommunfullmäktiges inriktningsmål. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla
inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet, nedan följer i
korthet de viktigaste insatserna som har bidragit till måluppfyllelse.
De som varit i behov av ekonomiskt bistånd till sin försörjning under året har fått individuellt
utformade insatser i syfte att bli självförsörjande, detta genom samverkan med jobbtorg,
arbetsförmedlingen och övriga samverkanspartners i syfte att komma ut i annan försörjning.
Antalet bidragshushåll har ökat i jämförelse med föregående år men ligger kvar på en relativt
låg nivå jämfört med övriga staden. En bidragande orsak till ökningen av antal bidragshushåll
är den pågående pandemin. Under året har en genomlysning genomförts av förvaltningens
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försörjningsstödsenhet, vilket har lett till genomgripande förändringsarbete. De förändringar
som har genomförts medför ökad tillgänglighet för klienter och samverkanspartners internt
och externt.
Nämndens samhällsvägledning är ett komplement till befintliga etableringsinsatser och syftar
till att stötta nyanlända mot egen försörjning och eget stadigvarande boende.
Samhällsvägledningen har under året fått anpassa sitt arbetssätt med anledning av pandemin.
De vanligaste frågorna från besökarna rör ekonomi, försörjningsstöd och boende. Särskilt
fokus har under året ägnats åt att erbjuda personer i genomgångsbostäder bostadsvägledning.
Feriearbete är en viktig insats för att möjliggöra ungdomars väg till att bli självförsörjande
och är en väg in till arbetsliv och vuxenliv. På grund av covid-19 pandemin har inte
arbetstillfällen inom vård- och omsorg eller förskoleverksamhet kunnat erbjudas under året,
dock kunde ändå 215 ungdomar erbjudas feriearbete.
Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdes mål Stockholm är en trygg, säker och
välskött stad att bo och vistas i delvis uppnås. Bakgrunden görs utifrån att öppna drogscener
(Polismyndighetens definition) finns inom stadsdelsområdet. Den anmälda brottsligheten är
fortsatt relativt hög i jämförelse med genomsnittet för Stockholm stad. Nämnden har haft ett
fortsatt fokus på platssamverkan. Utöver platssamverkan Sergels torg finns även samverkan
kring Odenplan/Observatorielunden/Vasaparken och under året har även en platssamverkan
kring Sveavägen/Vanadislunden startats. Ett treårigt avtal om platssamverkan på Sergels torg
har tecknats mellan förvaltningar och bolag inom Stockholms stad, lokala fastighetsägare och
samverkansaktörer från näringsliv och civilsamhälle.
Resultatet i årets förskoleundersökning visar att nämndens förskolor har förbättrat resultaten i
stort sätt alla områden. Kommunfullmäktiges indikator jag är som helhet nöjd med mitt barn
förskola, har ökat från 82 till 87 procent. Under projektledning av Region Stockholm och
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) deltar åtta av nämndens förskolor i en
rörelsestudie för förskolan. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman,
under året har kursledare utbildats och utbildning för pedagoger i flerspråkighet har startats
upp.
Nämndens öppna fritidsverksamheter strävar efter att erbjuda barn och unga en meningsfull
och varierad fritid. På grund av covid-19 har verksamheten ställts om och till hög grad
bedrivits utomhus och när det varit lämpligt med vissa anpassningar inomhus. Parklekarna har
samverkat med vissa skolor och med stadsbiblioteket vilket möjliggjort såväl
rastverksamheter som högläsning utomhus i parkleken. Under sommaren erbjöds
sommaraktiviteter bland annat i samverkan med KFUM-K.
Under året har en skolsocionom anställts och som har kartlagt hur skolorna inom
stadsdelsområdet arbetar med skolfrånvaro. Underlaget kommer att ligga till grund för ett
skolsocialt team som kommer att implementeras under 2021.
Förvaltningen har under året upprättat en lokal handlingsplan i enlighet med Stockholms stads
strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 20192022.
Den pågående pandemin har medfört att många möten har genomförts digitalt. En positiv
effekt har varit att tillgängligheten för budget och skuldrådgivningen har blivit högre eftersom
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de tidigare köerna försvunnit då handläggningen effektiviserats, bland annat till följd av
digitala möten.
Utifrån rådande pandemi har socialtjänsten och äldreomsorgen arbetat för att särskilt
uppmärksamma anhörigas situation. Anhöriga riskerar att få ta ett större ansvar i samband
med att flera verksamheter hållit stängt för att minska smittspridningen, eller för att deras
närstående avsäger sig insatser på grund av oro. Förvaltningen har regelbundet kontaktat
anhöriga som har närstående vars insatser har uppehåll då en viss verksamhet håller stängt
för att erbjuda annat stöd. Anhörigkonsulenten har även erbjudit enskilda stödsamtal via
telefon eller digitalt istället för fysiska träffar.
Verksamhetsområdesmål I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet,
trygghet och självbestämmande uppfylls delvis. Bedömningen grundas utifrån resultat från
Socialstyrelsens brukarundersökning, där flera indikatorer delvis uppnår årsmålet.
Äldreomsorgen har varit hårt belastat under året till följd av covid-19, vilket beskrivs under
avsnittet konsekvenser av covid-19. Förvaltningens aktivitetscenter och den
kommunövergripande mötesplatsen har periodvis varit stängd, och istället har digitala
aktiviteter erbjudits. Nattfastan på kommunens vård- och omsorgsboende har minskat med 2
timmar och 8 minuter under året. Välfärdsteknik har i större utsträckning använts framförallt i
syfte att upprätthålla aktiviteter, minska den ofrivilliga ensamheten samt att öka anhörigas
insyn och känsla av delaktighet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och
svenskkunskaper är kort
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppnåtts
under året. Bedömningen grundas på att de underliggande nämndmålen är uppfyllda.
Egen försörjning och ett självständigt liv

Antalet bidragshushåll har ökat med 55 hushåll i jämförelse med motsvarande period 2019
men ligger ändå kvar på en relativt låg nivå jämfört med övriga staden. Förvaltningen
bedömer att en orsak till ökningen av ekonomiskt bistånd är läget på arbetsmarknaden med en
stigande arbetslöshet. Ökningen kan även till viss del förklaras med ett ökat antal personer
som avslutat etableringsprogrammet med ersättning från försäkringskassan och därefter inte
erhållit annan försörjning. Ett antal anknytningsfamiljer till ensamkommande har aktualiserats
under året vilket även medfört att andelen hushåll ökat. Ytterligare effekt av pandemin har
varit att svenska medborgare som levt och arbetat utomlands återflyttat till stadsdelsområdet
till följd av arbetslöshet och inkomstbortfall i utlandet.
De som varit i behov av ekonomiskt bistånd till sin försörjning under året har fått individuellt
utformade insatser i syfte att bli självförsörjande, detta genom samverkan med jobbtorg,
arbetsförmedlingen och övriga samverkanspartners i syfte att komma ut i annan egen
försörjning. Stadsdelsområdet har biståndstagare som varit aktuella under lång tid och som
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behöver ett flertal insatser för att nå självförsörjning. För dessa individer har det varit svårare
att etablera sig på arbetsmarknaden till följd av pågående pandemi.
Försörjningsstöd handläggs på uppdrag av Östermalms stadsdelsförvaltning. En
genomlysning av försörjningsstödsenhetens organisation har genomförts med hjälp av
företagshälsovården. Effekt av genomlysningen är att ett genomgripande förändringsarbete
har genomförts. Förändringarna har omfattat ledarskap, organisation, arbetssätt, roller och
funktioner. En sammanhållen mottagning har införts som möjliggör för individer att få
vägledning, rådgivning och information kring rättigheter och skyldigheter. Att hålla ihop
mottagning och nybesöksfunktionen kortar ledtiden från första kontakt till beslut och kommer
att gynna klienter. Omorganisationen innebär att varje stadsdelsområde har ett eget team,
vilket förbättrar kontakten med respektive stadsdelsförvaltnings övriga organisation. De
förändringar som har genomförts medför ökad tillgänglighet för klienter och
samverkanspartners internt och externt samt förbättrar möjligheten till uppföljning och analys.
Vidareutveckla och sprida effektiva insatser

Förvaltningens arbetskonsulenter har deltagit i nätverk och främjat för att utveckla och arbeta
kvalitativt och flexibelt med Offentligt Skyddat Arbeten (OSA) samt Stockholmsjobb.
Arbetskonsulenterna har kunnat sprida och ta del av goda exempel i nätverk som finns i
staden. Genom deltagande i stadens nätverk bidrar förvaltningen till att goda exempel kunnat
spridas inom staden. Det nära samarbetet med andra myndigheter, såsom Arbetsförmedlingen,
bidrar också till utveckling av insatserna.
Regional samverkan

Förvaltningen har genom försörjningsstödsenhetens arbete deltagit i de nätverksarbeten och
samverkansforum som finns inom området. Arbetet med att underhålla och utveckla dessa
forum har hög prioritet.
Samhällsvägledning och stöd till nyanlända

Förvaltningen är projektägare och samordnar samhällsvägledning till nyanlända boende inom
stadsdelsområdena Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Samhällsvägledningen är ett
komplement till befintliga etableringsinsatser och syftar till att stötta nyanlända mot egen
försörjning och eget stadigvarande boende.
Samhällsvägledningen har under året fått anpassa arbetssätt med anledning av pandemin.
Drop- in verksamheten har haft öppet hela året och besöksantalet fortsätter att öka. Totalt 752
besök under året (ej unika individer) fördelat på 55 procent kvinnor och 45 procent män. Det
är ett trendbrott att fler kvinnor än män besöker drop in. De vanligaste frågorna från
besökarna rör ekonomi, försörjningsstöd och boende.
Samhällsvägledningen möter nyanlända både innan, i och efter etablering. Nyanlända är en
heterogen grupp med skilda behov, men en gemensam faktor är att de som anvisats till
Stockholm bor i en genomgångsbostad som de kommer att behöva flytta vidare från. Den
faktor som främst påverkar en persons möjlighet att ordna med annat boende är egen
försörjning.
Särskilt fokus har under året ägnats åt att erbjuda personer i genomgångsbostäder
bostadsvägledning. Materialet från projekt ’Förstärkt bostadsvägledning’ har använts. Under
perioden har ett nytt arbetssätt testats tillsammans med personal på SHIS genomgångsboende
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i Hjorthagen. Genom nära samverkan har hyresgäster fått ett individuellt anpassat stöd i syfte
att på egen hand ordna med annat boende. Samhällsvägledare har varit flexibla och
tillgängliga för målgruppen på plats i boendet. När utflytt närmade sig behövde arbetssättet
justeras och övergå till stöd i mer akut bostadssökande. Viktiga lärdomar drogs som kommer
användas i fortsatt arbete. Bland annat har det uppmärksammats att behoven skiljer sig åt
beroende på hur bråttom det är med utflytt och att det är ett annat arbetssätt som krävs i mer
akuta situationer jämfört med bostadssökande på längre sikt. Kommunikation och information
behöver förtydligas och förstärkas. Personliga tolkningar hos individer och felaktig
information från omvärlden kan skapa falska förhoppningar och försvåra arbetet.
Under året har fyra kurser i Föräldraskap i Sverige startats varav en inte kunde slutföras på
grund av pandemin. En kurs riktade sig särskilt till föräldrar som anslutit till ett tidigare
ensamkommande barn.
Samverkan med civilsamhället har under året skett under parollen ”vi ställer inte in, vi ställer
om”. Språkcafé har ersatts med språkpromenader och digitala språkcaféer har testats. Under
sommaren erbjöds ett omfattande program med utomhusaktiviteter för barn och unga som
nyanlända nyttjat i hög grad. KFUM erbjöd familjer simskola i Skärgården och vuxna kvinnor
deltog i simskola på Kronobergsbadet som VIDA-aktivitet (välj inkludering och delaktighet).
Feriearbete

Feriearbete är en viktig insats för att möjliggöra ungdomars väg till att bli självförsörjande
och är en väg in till arbetsliv och vuxenliv. På grund av covid-19 pandemin har inte
arbetstillfällen inom vård- och omsorg eller förskoleverksamhet kunnat erbjudas under året.
Dock kunde antalet arbetstillfällen utökas inom parkmiljö, entreprenörskap, kultur samt
sportverksamhet. Målet var att 160 ungdomar skulle erbjudas feriejobb men genom de medel
som regeringen avsatte för feriearbete kunde ytterligare 23 ungdomar erbjudas arbete. Totalt
har 215 ungdomar erbjudits feriearbete, och 183 ungdomar har tackat ja till anställning varav
99 var pojkar och 84 flickor. Norrmalms stadsdelsförvaltning handlägger även feriearbeten
för Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
Lika rättigheter för alla

Förvaltningens verksamheter arbetar för att synliggöra barnperspektivet i handläggning, och
barnkonsekvensanalyser genomförs i ärenden där barn kan påverkas av beslut. I budget- och
skuldrådgivarnas arbete ingår alltid att uppmärksamma om barn är berörda utifrån den
ekonomiska situationen och barnfamiljer erbjuds alltid rådgivning inom en vecka. Inom
ekonomiskt bistånd arbetar handläggarna specialiserat för att ge stöd och vägledning till
bostadslösa att hitta bostad, barnfamiljer är prioriterade.
Samhällsvägledningen syftar till att stärka egenmakt hos nyanlända och utgångspunkten är att
informera om vilka rättigheter och skyldigheter som var och en har. En återkommande fråga
hos många som besöker vägledningen är vilka rättigheter som gäller och en önskan att få stöd
i att förstå vad som förväntas av dem.
I kursen Föräldraskap i Sverige är barnkonventionen, barns rättigheter och
jämställdhetsperspektiv återkommande delmoment.
För att ungdomar med olika behov ska kunna ta del av feriearbete prioriteras vissa
målgrupper. Det kan vara ungdomar i kontakt med förvaltningens familjeenhet, ungdomar
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som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd samt unga i behov av särskild
anpassning på grund av funktionsnedsättning eller är i behov av språkstöd. Av de 215
ungdomar som erbjöds feriearbete tillhörde 31 ungdomar en prioriterad målgrupp, varav 71
procent var pojkar.
Goda exempel

Det förändringsarbete som har genomförts inom försörjningsstödsenheten medför ökad
tillgänglighet för klienter och samverkanspartners internt och externt. Samtliga förändringar
ger enheten förutsättningar att bättre klara myndighetsuppdraget inom givna ekonomiska
ramar kommande år.
En stadsdelsmamma ingår i teamet för samhällsvägledning och utgör en viktig resurs i arbetet
med nyanlända. Stadsdelsmamman medverkar bland annat som värd på drop in, erbjuder
läxhjälp och utför lotsning vid behov.
Trots att feriejobb inte kunde erbjudas inom vård- och omsorg och förskoleverksamhet
uppnåddes och överstegs målet för antal ungdomar som fick möjlighet att skapa sig
arbetslivserfarenhet genom feriejobb.
Indikator

Andel barn som lever i
familjer som har
ekonomiskt bistånd

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

1,3 %

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

0,6 %

1,4 %

0,8 %

2,7 %

Period

VB
2020

Analys
Årsmålet uppnås ej. Antalet bidragshushåll har ökat sedan 2019 men ligger ändå kvar på en relativt låg nivå jämfört med
övriga staden. Ökningen är delvis en konsekvens av den pågående covid-19 pandemin som bidragit till ökad arbetslöshet.
En annan orsak till ökningen är att det kommit anknytningsfamiljer till ensamkommande barn (EKB). Dessa familjer har i
flertalet fall barn med sig vilket medfört att antalet barnfamiljer som har ekonomiskt bistånd har ökat.
Andel personer som har
ekonomiskt bistånd i
förhållande till
befolkningen

0,52 %

0,5 %

0,43
%

0,33
%

0,6 %

0,5 %

1,5 %

VB
2020

Analys
Antalet bidragshushåll har ökat sedan 2019 men ligger ändå kvar på en relativt låg nivå jämfört med övriga staden. Ökningen
är en konsekvens av den pågående pandemin som har bidragit till ökad arbetslöshet. En annan orsak till ökningen är att det
kommit anknytningsfamiljer till ensamkommande barn. Det är en större andel män än kvinnor som uppbär ekonomiskt
bistånd vilket kan förklaras med att i gruppen ensamkommande med ekonomiskt bistånd är det en högre andel män.
Andel vuxna med
långvarigt ekonomiskt
bistånd jämfört med
samtliga vuxna invånare

0,25 %

0,25 %

0,24
%

0,18
%

0,25 %

0,25 %

1,0 %

VB
2020

Antal aspiranter som fått
Stockholmsjobb

6 st

2 st

4 st

7 st

6 st

5 st

800 st

VB
2020

Antal tillhandahållna
platser för feriejobb

184

201

184

200 st

Tas
fram av
nämnd

VB
2020

Analys
På grund av covid-19 pandemin har arbetsplatser för feriearbete inte kunnat tillhandahållas av förskolor eller inom
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

33

40

40 st

KF:s
årsmål

Period

verksamheter för vård- och omsorg och därför uppnås inte målet för året.
Antal tillhandahållna
platser för
Stockholmsjobb

23

Tas
fram av
nämnd

VB
2020

Analys
Målet uppnås ej. Den pågående covid-19 pandemin har försvårat arbetet med att öka platser för Stockholmsjobb.
Antal tillhandahållna
praktikplatser för
högskolestuderande samt
platser för
verksamhetsförlagd
utbildning

63

80

63

80

Tas
fram av
nämnd

VB
2020

Analys
På grund av pandemin uppnås inte målet. Praktikperioder inom vård- och omsorg samt förskolan har avbrutits och inte
fullföljts.
Antal ungdomar som fått
feriejobb i stadens regi

183 st

99 st

84 st

146 st

183

160 st

9 000 st

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetsmarknadsnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna
ska utveckla ett arbetssätt för att nå nyanlända som inte ingår i
etableringsprogrammet.

2020-01-01

2020-12-31

Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen
och stadsdelsnämnderna utveckla feriejobb och Stockholmsjobb
med målet att fler kan bidra till stadens utbud av
arbetsmarknadsinsatser.

2020-01-01

2020-12-31

VB
2020

Avvikelse

Nämndmål:
1.1.1. Invånare klarar sin egen försörjning
Uppfylls helt
Beskrivning

Målgrupp: Invånare som inte klarar sin egen försörjning. Prioriterade målgrupper är
barnfamiljer och nyanlända invånare.
Nämnden ger invånare med ekonomiskt bistånd stöd att klara sin egen försörjning genom
individuellt utformade insatser. Handläggningen sker med hög rättssäkerhet utifrån
likabehandlingsprincipen och barns behov uppmärksammas särskilt. Samarbete sker med
arbetsmarknadsnämnden och andra aktuella huvudmän för att säkerställa målgruppens vägar
till arbete eller annan försörjning. Information ges om feriejobb så att fler ungdomar inom
prioriterade grupper får vetskap om samt söker feriejobb i stadens regi.
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Förväntat resultat

Fortsatt låg andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen.
Personer långt ifrån arbetsmarknaden når egen försörjning.
Indikator

Antal personer med
avslutad
etableringsersättning som
inte är självförsörjande
och aktualiseras inom
enheten för ekonomiskt
bistånd

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

55

24 %

31 %

13

30

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

VB
2020

Analys
Under 2020 har 13 individer aktualiserats med anledning av avslutad etableringsersättning. Utfallet i tabellen redovisar att
det sammanlagt varit 55 individer, 24 män och 31 kvinnor som efter etableringsersättningen haft behov av försörjningsstöd.
De flesta av dessa 55 individer aktualiserades år 2019 och en del redan 2017. Inför 2021 kommer mätningen inriktas på de
som aktualiserats under 2021.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ska utifrån budgetens förutsättningar samt förväntad
ökning av antalet sökande göra en genomlysning av
försörjningsstödsenhetens organisation och arbetssätt med fokus
på att utveckla kvalitet och effektivitet.

2020-01-01

2020-06-30

Avvikelse

Nämndmål:
1.1.2. Nyanlända etableras på arbetsmarknad, bostadsmarknad och i
samhällslivet
Uppfylls helt
Beskrivning

Målgrupp:
Nyanlända barn och vuxna. I gruppen nyanlända vuxna skiljer sig behoven åt beroende på om
personen befinner sig innan, i eller efter etableringsfasen.
Samhällsvägledningen är ett komplement till befintliga etableringsinsatser. Nyanlända stöttas
på vägen mot egen försörjning och eget stadigvarande boende. Vägledningen är tillgänglig
och bostadsvägledning är särskilt prioriterat. Hela människans situation uppmärksammas.
Samverkan med civilsamhället är formaliserad och sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter
erbjuds både barn, unga och vuxna.
Förväntat resultat

Nyanlända vuxna är i eller på väg mot egen försörjning och eget stadigvarande boende
Nyanlända barn och vuxna deltar i meningsfulla fritidsaktiviteter
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Indikator

Antal nyanlända föräldrar
som har deltagit i
föräldrakursen
Föräldraskap i Sverige

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

18

Progno
s helår

Årsmål

18

30

KF:s
årsmål

Period

VB
2020

Analys
Sammanlagt har tre omgångar genomförts av Föräldraskap i Sverige, och 18 personer har deltagit. En fjärde grupp startades
men kunde inte genomföras på grund av covid-19. Målet uppnås inte på grund av att det inte har varit möjligt att genomföra
kurserna på ett smittsäkert sätt.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla nyanlända kvinnor och män mellan 18 – 64 år får ett
erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att
stadsdelsförvaltningen har fått underlag över inflyttade till
stadsdelsområdet.

2020-01-01

2020-12-31

Samhällsvägledning för nyanlända och SHIS utvecklar tillsammans
bostadsvägledning för nyanlända.

2020-01-01

2020-12-31

Samverka med civilsamhället i syfte att nyanlända flickor och
pojkar, kvinnor och män erbjuds möjlighet att delta i meningsfulla
fritidsaktiviteter.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
Uppfylls delvis
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis uppnås.
Bedömningen görs utifrån att öppna drogscener (Polismyndighetens definition) finns i
Klaraområdet samt i och kring Observatorielunden. Den anmälda brottsligheten är fortsatt
relativt hög inom delar av stadsdelsområdet jämfört med genomsnittligt resultat för övriga
Stockholm.
Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet strukturerades för 2020 i och med den
nya samverkansöverenskommelsen som tecknades med Polismyndigheten i början av mars.
Några av de planerade aktiviteterna, med bland annat skolorna, ställdes in under våren med
anledning av ökad arbetsbelastning för alla involverade parter på grund av covid-19
pandemin. Övriga aktiviteter genomfördes enligt plan eller i digital eller anpassad form.
Förvaltningens fältassistenter arbetar trygghetsskapande genom uppsökande arbete i
stadsdelsområdet. Under året har fältassistenternas arbetsuppgifter förändrats, på grund av
pandemin har mindre tid ägnats åt klassbesök och medverkan på föräldramöten, och fokus har
varit att utöka det uppsökande arbetet såväl dag som kvällstid. Samverkan och kontakt med
polis, Ungdomsjouren, vuxenuppsökarna, EU-team samt andra fältgrupper har skett
kontinuerligt. Fältassistenterna ingår i den gemensamma utsättningen inom platssamverkan
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Klara och vid utökade utsättningar vid speciella tillfällen. Under sommaren utökades det
uppsökande arbetet för att möta eventuell ökning av psykisk ohälsa bland ungdomar samt för
att kunna möta ett ökat antal barn och ungdomar då många familjers semestervanor
förändrats, sommaren upplevdes dock som relativt lugn. Fältassistenterna har en god
samverkan med övriga fältgrupper och under sensommaren och höst har stort fokus varit på
ungdomsfester som har initierats av ungdomar själva och har genomförts i innerstaden. Under
hösten har fältassistenterna haft extra fokus på Odenplan med omnejd utifrån att platsen av
samverkanspartners upplevts som orolig.
Trygga parker och grönområden

Förvaltningen analyserar kontinuerligt inkomna synpunkter, medborgarförslag, resultat från
trygghetsvandringar, stadens trygghetsmätning samt samverkansrapporter. Underlagen ger
stöd till att identifiera och åtgärda platser som upplevs som otrygga i parker och grönområden.
Då medborgarundersökningen inte genomfördes under 2020, har förvaltningen inte haft
möjlighet att följa upp indikatorn andel invånare i stadsdelen som känner sig trygga i parker
och grönområden under året. Utifrån uppföljning av genomförda trygghetsåtgärder i parker
och grönområden samt resultatet från årets trygghetsmätning, bedöms dock målet vara
uppfyllt. Trygghetsmätningen mäter inte upplevd otrygghet specifikt i parker och
grönområden, men på frågan om man känner oro för att utsättas för brott ligger
stadsdelsområdet lägre än genomsnittet för staden i stort och har minskat från tio till sju
procent sedan den föregående mätningen.
Förvaltningen får in många synpunkter och förslag kring stadsdelsområdets parker och
grönområden. Flera av dessa rör medborgare som känner otrygghet eller annat obehag då de
upplever att parkens trivselsregler inte följs. Det kan till exempel handla om lösspringande
hundar eller cykling i park. Förvaltningen har satt upp trivselregler i parker och grönområden
och även genomfört informationsinsatser i syfte att förtydliga vilka trivselregler och
möjligheter som finns för hundägare i parkerna.
Med anledning av rådande pandemi har förvaltningen satt ut smittskyddsinformation på de
smarta skräpkorgarna på utvalda platser samt vid lekplatser och utegym i parkerna.
Information sattes även upp på samtliga föreningsmeddelandetavlor, samt vid bad och
plaskdammar. I samarbete med Region Stockholm sattes under sommaren stora infoskyltar
upp i Vasaparken och Observatorielunden.
Efter initiativ i form av ett medborgarförslag har förvaltningen anlagt en paviljong i den
nordvästra delen av Vasaparken ut mot Odenplan. Paviljongen ska vara för kontemplation och
stilla aktiviteter, till exempel yoga, och kommer att aktivera en plats som inte används i stor
utsträckning. För att platsen ska kunna användas även under dygnets mörka timmar och
upplevas som trygg kommer belysning integreras i paviljongens konstruktion. Programmet för
paviljongen blev godkänt av stadsdelsnämnden i juni och arbetet slutförs under första delen av
2021.
För att öka tryggheten och minska skadegörelse sökte och beviljades förvaltningen i samband
med tertialrapport 1 trygghetsmedel för att införa ett smart låssystem samt komplettera med
bommar för att minska trafikstörningar i parkerna och motverka skadegörelse på de
miljösmarta skräpkorgarna i parkerna. Under året har även slyröjning, beskärning och
trädvård utförts i flera parker för att förbättra sikten och på så sätt bidra till ökad upplevd
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trygghet. Åtgärder för att förhindra olovliga bosättningar har också genomförts på olika
platser i parkerna.
Platssamverkan

På grund av pandemin har platssamverkan Odenplan inte kunnat startas upp enligt plan.
Under perioden har förvaltningen tagit fram en lägesbild över problematiken runt Odenplan,
Observatorielunden och Vasaparken. Underlaget till lägesbilden har bland annat tagits fram
genom enkäter. En fördjupad kartläggning av miljön kring Observatorielundens skola har
genomförts. Kartläggningen resulterade i att flera områden identifierades där förändringar i
den fysiska miljön leder till att förbättra tryggheten. Några exempel som lyfts fram är bland
annat gångvägen mellan skolans två byggnader och den stig som barnen använder från skolan
till matsalen. I dessa exempel kan mindre insatser skapa stora effekter på upplevd trygghet.
En LOV 3- ansökan har sökts för platsen, men förvaltningen fick avslag.
I februari tecknades ett treårigt avtal om platssamverkan på Sergels torg mellan förvaltningar
och bolag inom Stockholms stad, lokala fastighetsägare och samverkansaktörer från
näringsliv och civilsamhälle. Organisation och form för platssamverkan Sergels torg har
byggts upp under året. På grund av den pågående pandemin genomfördes en omplanering av
invigning, gestaltning och vilka kulturupplevelser som skulle erbjudas i syfte att utveckla och
lyfta Sergels torg utan att riskera smittspridning eller oro. Platssamverkansorganisationen har
under våren etablerat relationer, kunskapsutbyten och planerat samarbeten med ett flertal
aktörer såväl inom som utanför staden i syfte att uppnå visionen Ett levande Sergels torg där
människor trivs och vistas. Inom staden har samverkan och kunskapsutbyten planerats med
kulturförvaltningens evenemangsavdelning, Levande Stockholm, Visit Stockholm och
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Planering med externa aktörer vars insatser inte kunnat
genomföras denna sommar planeras genomföras under 2021.
Samverkan inom Vision Klara är sedan tidigare så etablerad och stabil att den kunnat
genomföras i stort sett enligt ordinarie planering. Strategiska möten har i stor utsträckning
utförts via Skype och operativa möten har genomförts med åtgärder som till exempel ökat
avstånd mellan deltagare i samverkanslokalen.
Den minskade mängden besökare runt Klaraområdet samt restriktioner runt covid-19 har
medfört att det är svårt att göra jämförelser med tidigare år avseende utfall av ökad trygghet
och minskad brottslighet. Utfallet från stadens trygghetsmätning för 2020 visar på positiva
resultat avseende minskad otrygghet bland boende i Klaraområdet. Otryggheten har minskat
från 20 procent (2017) till 6 procent otrygga (2020). Andelen som upplever att öppen
narkotikahandel och öppet bruk av narkotika skapar otrygghet har också minskat avsevärt i
området. Systematisk och strategisk samverkan är viktig mellan olika projekt såsom Klara och
Centralstationen. Ett antal individer har fångats upp, fått hjälp och länkats vidare till
långsiktigt stöd ger stöd för fortsatt arbete.
Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, Centrum för psykiatriforskning, Region
Stockholm och Karolinska Institutet (STAD) har i en andra rapport utvärderat arbetet mot
öppna drogscener på Sergels torg och Hässelby torg. Utvärderingen sker på uppdrag av
Polisregion Stockholm. Utvärderingen framhåller att flera av metoderna som tillämpas i
Vision Klara är effektiva för att motverka den öppna droghandeln, bland annat
kameraövervakning, fysiska förändringar och evenemang på torgen, samt uthålligt
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spaningsarbete med kartläggning av kriminella nätverk. På längre sikt anses sociala
förhållanden och insatser samt engagemang från lokalsamhället som viktiga för att minska
nyrekrytering till narkotikabruk- och försäljning. Förvaltningen deltog i polisens seminarium
om rapporten för ökad kunskapsspridning och vidare utveckling av arbetet mot öppna
drogscener i Klara.
I juli fick nämnden förnyat Lov3 förordnande för Klaraområdet.
Under året har platssamverkan kring Sveavägen/Vanadislunden intensifierats utifrån
återkommande problem med otrygghet, streetrace, bilcruising, högt alkoholintag och höga
ljudvolymer. Samverkanspartners är bland andra Polismyndigheten, trafikkontoret och boende
i området. Medborgardialog har genomförts med representanter från närliggande
bostadsrättföreningar. Förvaltningen har lämnat hemställan om ändring av allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Stockholms stad till kommunstyrelsen gällande förbud av förtäring av
alkohol i delar av Vanadislunden. Förvaltningen har även startat en fördjupad kartläggning
gällande problembild och otrygghet bland närboende. Arbetet fortsätter under kommande år.
I slutet av året startade trafikkontoret upp arbetet med att aktivera Järnvägsparken där
förvaltningen deltar genom att bidra med platsspecifik kunskap kring otrygghet och
brottslighet, metoder för uppföljning och utvärdering av insatser i det offentliga rummet.
Förvaltningen har även en upparbetad samverkan med aktörer som verkar i området inom
social prevention och berörda aktörer inom Vision Klara som Jernhusen, Stadsmissionen och
Capio vård för hemlösa.
Förebygga uppkomst av olovliga boplatser

Flertalet verksamheter upplever problem kopplade till effekterna av att människor i utsatthet
använder offentliga platser i innerstaden som sovplats. Under året har samverkansmöte
genomförts tillsammans med Polismyndigheten, Micasa, socialförvaltningen (uppsökarteam
och EU-team), SISAB och trafikkontoret i syfte att i samverkan minska problem som
nedskräpning, sanitär olägenhet och otrygghet på berörda platser. På grund av resursbrist
kopplat till covid-19 har uppföljande arbete inte genomförts, men kommer att startas upp i
början av kommande år.
Motverka oriktiga hyresförhållanden och olovlig andrahandsuthyrning

I det vräkningsförebyggande arbetet lämnas information om olovliga andrahandsuthyrningar.
Information om olovlig andrahandsuthyrning och olaglig handel av förstahandskontrakt finns
även som en del i bostadsvägledningen för nyanlända. De personer som får
träningslägenheter/ försökslägenheter informeras om att det är olovligt att hyra ut i andra
hand.
Säkerhet- och krisarbete

Förvaltningens krisledning har varit aktiverad under större delen av året. Verksamheterna har
löpande arbetat med kontinuitetsplanering för bemanning och för att möta behov under en
mycket ansträngd period. Förvaltningens krisledningsarbete har utvärderats av extern konsult.
Utvärderingen har utförts genom enkäter och djupintervjuer. Resultatet av utvärdering visar
att verksamheterna och medarbetare har förtroende för krisledningen och att åtgärder
upplevdes som stödjande för det löpande arbetet. Utvärderingsresultatet kommer att
analyseras vidare under nästa år.
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Våldsbejakande extremism

Norrmalms stadsdelsområde har under 2020 inte haft händelser gällande våldsbejakande
extremism som har föranlett åtgärder. Den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande
extremism beskriver förvaltningens arbete inom fokusområdena: förebyggande arbete,
förhindrande arbete, föreningsbidrag och upplåtande av lokaler samt kompetenshöjande
insatser. Den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism följs upp och revideras
årligen i samband med tertialrapport 1.
Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande

Under 2020 har det inte varit möjligt att följa upp indikatorerna nöjdhet med renhållning och
städning samt nöjdhet med skötsel av park och grönområden utifrån
medborgarundersökningen, då Stockholms stad inte genomfört undersökningen. Utifrån
förvaltningens uppföljning av parkentreprenörens arbete samt resultatet från årets
trygghetsmätning kring frågan om nedskräpning bedöms målet dock vara uppfyllt.
Trygghetsmätningen mäter inte andelen som upplever problem med nedskräpning specifikt i
parker och grönområden, men mäter andelen som anser att det finns problem med
nedskräpning i sitt bostadsområde eller i anslutning till detta. Från stadsdelsområdet svarade
23 procent ja i stor utsträckning vilket är en minskning från föregående mätning då 25
procent svarade ja på frågan.
Förvaltningen har under året utvecklat avtalsuppföljningen av parkdriftsentreprenören med
bland annat stickprovsundersökningar i utvalda parker. Dessa kontroller samt
sommarpraktikanternas extra kontroller under sommaren, visar att skötsel och underhåll av
parkerna fungerat väl under året. Detta trots ökat besökstryck i parkerna till följd av covid-19
pandemin.
Under året har trafikkontoret inlett en utökad dialog med stadsdelsförvaltningarna i syfte att
förbättra samverkan. Detta har bland annat inneburit en utpekad kontaktperson på
trafikkontoret för respektive stadsdelsområde samt regelbundna områdesmöten mellan
trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna för informationsutbyte och samordning av
insatser. Arbete för att stärka samverkan med trafikkontoret kring gatugrönt och med
exploateringskontoret kring övertagande av nya parker i exploateringsområden har också
pågått under året.
Arbete med upphandling av ny parkdriftsentreprenör har inletts under våren. Under hösten
fattade nämnden beslut om upphandlingsdokumentet. Tilldelningsbeslut kommer till nämnden
under våren 2021. Nuvarande parkdriftsavtal löper ut 2021-09-31. Förvaltningen har tagit
över driften av vissa grönytor i Hagastaden från exploateringskontoret.
Framtagandet av ett program för upprustning av Blekholmsterrassen har pågått under året och
färdigställs våren 2021. Området är i behov av en upprustning vilket bland annat lyfts i
medborgarförslag. En webbenkät har genomförts där medborgare fått lämna idéer och
synpunkter kring parken. Ett parksamråd genomfördes under hösten där framtaget förslag till
upprustning presenterades och medborgare fick lämna synpunkter via ett webbformulär.
Upprustningen av Norrbackatäppan, som inneburit en omfattande förnyelse av platsen för att
möta områdets ökade behov av attraktiva miljöer för lek och vistelse, slutfördes under året
och en invigning genomfördes under hösten.
Byggnation av den nya entrén från Torsgatan in till Vasaparken, som syftar till att skapa en
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större genomströmning av människor i en undanskymd del av parken, slutfördes under hösten.
Byggnationen av den nya entrén samfinansieras med Bonnier fastigheter och ett justerat avtal
med förlängd tidsperiod har tecknats då byggnationen försenats till följd av upprustningen av
Torsgatan.
Konstgräsplanen i Vasaparken är flitigt använd. Planen är i mycket bra skick och en av de
bästa i staden för spontan- och skolidrott samt isbana. Idrottsförvaltningen konstaterar i en ny
bedömning att ett byte av konstgräset ligger många år fram i tiden. Förvaltningen har dock
under året utrett vilken konstgrästyp och vilken fyllnad som ger fortsatt lika bra villkor för
spontanidrott och isläggning samt har bäst miljöprestanda. I syfte att minska spridning av
mikroplast har även ett filter installerats i dagvattenhanteringssystemet runt fotbollsplanen i
Vasaparken.
Lika rättigheter för alla och Agenda 2030

Förvaltningens arbete i syfte att skapa ett tryggare stadsdelsområde bidrar till mål 16 i den
globala agendan om fredliga och inkluderande samhällen. Aktiviteter och upplevelser som har
erbjudits på Sergels torg har varit kostnadsfria för alla att ta del av.
Goda exempel






Förvaltningens arbete med platssamverkan har stärkts ytterligare under året.
Förvaltningens fältassistenter har haft god samverkan med övriga fältgrupper.
Trots rådande pandemi och restriktioner har Sergels torg levandegjorts.
Utvärderingen av förvaltningens krishantering visade ett gott resultat.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Andel stockholmare som
upplever trygghet i den
stadsdel där man bor

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

81 %

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

86 %

77 %

2020

88,5 %

88,5 %

2020

71 %

71 %

2020

71 %

71 %

2020

86 %

Tas
fram av

2020

Analys
Indikatorn undantas nämndens rapportering på grund av utebliven medborgarundersökning.
Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte blivit
utsatta för hot och våld
Stockholmarnas nöjdhet
med renhållning och
städning

90,07 %

90

90

55 %

Analys
Indikatorn undantas nämndens rapportering på grund av utebliven medborgarundersökning.
Stockholmarnas nöjdhet
med skötsel av park och
grönområden

59 %

Analys
Indikatorn undantas nämndens rapportering på grund av utebliven medborgarundersökning.
Stockholmarnas nöjdhet
med stadsmiljön

84 %
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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

nämnd
Analys
Indikatorn undantas nämndens rapportering på grund av utebliven medborgarundersökning.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska samordna arbetet med att utforma ett
minnesmärke efter händelsen på Drottninggatan den 7 april i
samarbete med trafiknämnden, kulturnämnden och Norrmalms
stadsdelsnämnd.

2020-01-01

2020-12-31

Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna samt
socialnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden,
idrottsnämnden och kulturnämnden i arbetet med att revidera
handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism som ska
innehålla lokala lägesbilder och beslutade aktiviteter.

2020-01-01

2020-12-31

Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och
stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan för att minska klotter
i staden samt, om möjligt, samverka med privata fastighetsägare.

2020-01-01

2020-12-31

Trafiknämnden ska ta fram en nämndövergripande handlingsplan
för att samordna, upprätthålla och innovativt utveckla stadens
arbete med skadedjursbekämpning. Arbetet sker i samarbete med
fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder,
AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stockholms Hamn AB
och Stockholm Vatten och Avfall.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.2.1. Norrmalms stadsdelsområde är tryggt
Uppfylls delvis
Beskrivning

Målgrupp: Invånare, besökare och verksamma inom stadsdelsområdet.
Förvaltningen arbetar systematiskt, strukturerat och resurseffektivt för att invånare, besökare
och verksamma inom stadsdelsområdet ska vara trygga och säkra. Samverkan med
lokalpolisområde Norrmalm fortsätter enligt den lokala överenskommelsen.
Förväntat resultat

Invånare, besökare och verksamma upplever att stadsdelsområdet är tryggt. Parker och
grönområden upplevs som trygga.
Sergels Torg och Klaraområdet är inte längre en öppen drogscen utan en trivsam plats där
människor möts och vistas. Unga som vistas i riskmiljöer ska lotsas till mottagande, sociala
och preventiva aktörer och verksamheter.
Det förvaltningsövergripande preventiva och trygghetsskapande arbetet sker systematiskt över
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avdelningsgränserna. Förvaltningen arbetar med platssamverkan utifrån identifierade behov.
Kunskapen kring krisberedskap är hög bland såväl egna som andra verksamheter, skolor och
samverkansaktörer. Förvaltningens uthållighet och förmåga att hantera kärnuppdrag och
krisberedskapsuppdrag vid allvarlig händelse förbättras ständigt.
Analys

Bedömningen är att nämndmålet delvis är uppfyllt mot bakgrund av förvaltningens och
Polismyndighetens gemensamma lägesbild av utvecklingen i Klaraområdet, delar av
Observatorielunden och Sveavägen.
Förvaltningen har under året bland annat samverkat med Polismyndighet, civilsamhället,
stadens mobila team, socialförvaltningen och det lokala näringslivet för att främja en positiv
utveckling av området. Insatser som skett inom ramen för Vision Klara och platssamverkan
kring Sergels torg har bidragit till en positiv utveckling. Vision Klara har som ett av sina mål
att Klaraområdet ska upphöra vara en öppen drogscen, och att området ska vara en varaktigt
trygg och trivsam plats för boende, besökare och verksamma.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Andel invånare i
stadsdelen som känner
sig trygga i parker och
grönområden

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

73

Årsmål

KF:s
årsmål

73 %

Period

2020

Analys
Indikatorn undantas nämndens rapportering på grund av utebliven medborgarundersökning.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Aktuella verksamheter ska upprätta lokala rutiner utifrån
övergripande RSA och identifierade risker

2020-01-01

2021-12-31

Avvikelse

Analys
Ingen övergripande RSA har genomförts under året, då SLK ser över RSA-processen. Verksamheterna har dock aktivt
arbetat med lokala rutiner för specifika risker till exempel bemanningsbrist.
Fortsätta sätta upp dekaler med trivselregler på skräpkorgar i
parker och grönområden.

2020-01-01

2020-12-31

Genomföra informationsinsatser för att förtydliga vilka trivselregler
och möjligheter som finns för hundägare i våra parker och
grönområden.

2020-01-01

2020-12-31

Genomföra övning av upprättade kontinuitetsplaner

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Förvaltningen har under året aktivt arbetat med upprättade kontinuitetsplaner för bemanning samt skyddsmaterial.
Krishantering och förebyggande åtgärder har präglat året. Den planerade skrivbordsövningen av kontinuitetsplan för sociala
system kunde inte genomföras på grund av covid-19.
Rutiner för civilberedskap

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Förvaltningens verksamheter har arbetat under året med att stärka sina förmågor vid oväntade händelser, dock har inget
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utbildning i våldsbejakande extremism

2020-01-01

2020-12-31

Utveckla digitalt verktyg för att stärka förutsättningar för preventivt
socialt arbete i Klaraområdet

2020-01-01

2021-12-31

Avvikelse

centralt arbete startat utifrån civilberedskap.

Analys
Ansökan för trygghetsmedel avslogs men med rekommendationen att söka nya medel inom Smart stad. Under 2020 har
förvaltningens preventionssamordnare i samverkan med Ungdomsjouren ansökt om medel hos smart stad. Projektet
godkändes i första omgången, men fick besked under december att inga ansökningar kommer att behandlas till Smart stad.
Aktiviteten och satsningen fortgår under 2021, förvaltningen fortsätter att undersöka finansiering till projektet.
Utveckla kvalitetsledningssystemet inom socialtjänstavdelningen
och äldreavdelningen.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.2.2 Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande
Uppfylls helt
Beskrivning

Målgrupp: Invånare, besökare och verksamma inom stadsdelsområdet.
Skötsel och utveckling av parker och grönområden inom nämndens stadsdelsområde utgår
från mål och riktlinjer i Norrmalms stadsdelsnämnds parkplan. En viktig del i arbetet med
utvecklingen av stadsdelsområdets parker är att ta del av och analysera inkomna förslag och
synpunkter. Parkerna sköts av upphandlad entreprenör enligt en så kallad
funktionsupphandling som utgår från tydliga skötselmål. Parkupprustningar genomförs
kontinuerligt utifrån investeringsbudgeten.
Förväntat resultat

Kvaliteten på skötseln och renhållningen i stadsdelsområdets parker och grönområden ökar
jämfört med föregående år. Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånare som
upplever att det finns möjlighet till både aktiviteter och rekreation i stadsdelsområdets parker.
Parkerna är tillgängliga och attraktiva.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Andel invånare i
stadsdelen som anser att
det finns goda möjligheter
till aktiviteter i parker och
naturområden

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

80

Årsmål

KF:s
årsmål

83 %

Period

2020

Analys
Indikatorn undantas nämndens rapportering på grund av utebliven medborgarundersökning.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förbättra den information som finns på stadens hemsida kring i
vilken omfattning lekplatser, bad med mera är

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

tillgänglighetsanpassade.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och
förskolor är de bästa i Sverige
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppnåtts
under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet har uppfyllts. De
uppföljningar och utvärderingar som genomförts under året visar att nämndens förskolor
håller en hög kvalitet och i huvudsak uppfyller målen i läroplanen och de kommunala
styrdokumenten. Till grund för förvaltningens bedömning ligger bland annat stadens
förskoleundersökning, pedagogernas självvärderingar, verksamhetsbesök samt resultat- och
kvalitetsdialoger med enheterna.
Barnomsorgsgaranti och inskrivningsgrad

Den höga inskrivningsgraden för barn mellan två till fem år i förskoleverksamheten bibehålls
inom stadsdelsområdet och barnomsorgsgarantin har uppfyllts under avläsningsperioden. För
2020 var 95 procent av stadsdelsområdets barn i åldern två till fem år inskriva i förskola.
Hållbar utveckling och likvärdiga pedagogiska lärmiljöer

Hållbar utveckling
Nämndens förskolor har haft ett gemensamt nämndmål under avläsningsperioden, barn i
förskolan har hållbara relationer till sin omvärld. Hållbar utveckling är ett begrepp som
knyter ihop de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför.
Förskolan ska liksom all utbildning genomsyras av lärande för en hållbar utveckling. Hållbar
utveckling kan också ses som ett relationsbygge mellan människa och miljö. Förvaltningens
analys är att verksamhetsområdets gemensamma fokus och utvecklingsarbete har bidragit till
att ge barnen ökad förståelse för hållbar utveckling och vad en hållbar relation kan innebära.
Arbetet har bidragit till att väcka omtanke hos barnen om vår gemensamma miljö och natur
samt till varandra. Det har också givit barnen kunskap om alla människors ansvar att värna
om miljö och arbete för en hållbar utveckling.
Likvärdiga pedagogiska lärmiljöer
Förskolans lärmiljöer ska vara tillgänglig för alla barn samt skapa förutsättningar för
utveckling, lek och lärande. Miljön ska inspirera barnen till samspel och till att utforska sin
omvärld. Barns lärmiljöer omfattar inte bara de fysiska miljöerna ute och inne, utan också den
pedagogiska och sociala lärmiljön. Pedagogiskt ledarskap, pedagogernas förhållningssätt och
arbetssätt är avgörande för barnens utveckling och lärande. Likvärdiga pedagogiska lärmiljöer
som utmanar barnens utforskande och lek har varit ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde
inom nämndens förskolor under året. Förskolorna har skapat pedagogiska lärmiljöer som är
föränderliga utefter barnens intressen och pedagogernas syfte med undervisningen.
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Lärmiljöerna har även syftat till att främja möten och skapa relationer mellan barnen.
Förvaltningens kan se att verksamheten utvecklat utvärderingen av undervisningen i
förskolan. Den pedagogiska dokumentationen visar på djupare analyser av barnens lärande
och förändrande kunnande. Utvecklingsarbetet har bidragit till att barnens förutsättningar för
utveckling, lek och lärande har förbättrats inom förskolorna. Barnen har fått se att deras
initiativ och idéer gett avtryck och praktiska resultat i den pedagogiska miljön. Utvecklingen
av lärmiljöerna har bland annat bidragit till att barnen erbjudits fler uttrycksätt och en större
variation av pedagogiskt material.
Digital kompetens i förskolan

Förskolans läroplan och den nationella digitaliseringsstrategin har slagit fast att digital
kompetens i förskolan blir allt viktigare. Utbildningen och undervisningen i förskolan ska ge
barnen förutsättningar för att utveckla digital kompetens.
Förskolorna har prioriterat arbetet med digitalisering samt fortsatt implementering av
Skolplattform. Arbetet har bidragit till ökad digital kompetens samt att arbetet också bidragit
till att pedagogerna fördjupat reflektionen tillsammans med barnen kring pågående
lärprocesser med hjälp av digitala verktyg. Pedagogerna ser att de digitala verktygen ökar
barnens delaktighet i det projektinriktade arbetssättet och i arbetet kring den pedagogiska
dokumentationen. Barnen får enklare syn på sitt lärande genom att själva vara
medproducenter via de digitala verktygen.
De digitala verktygen inom har bidragit till ytterligare dimensioner i barnens lärande inom
utbildningen, exempelvis genom användandet av USB mikroskop som kan förstora upp det
lilla till det stora.
Förskoleavdelningens metodutvecklare har under året arbetat med nätverk och
kompetensutveckling i olika former för både rektorer och pedagoger. Arbetet har handlat om
att tillsammans med förskolans ledningsgrupper skapa en grundförståelse kring möjligheterna
i de digitala system som förser förskolan med pedagogiska verktyg samt effektivisera
administrativa rutiner. En av effekterna av arbetet är att nämndens förskolor givits möjlighet
att på ett likvärdigt sätt arbeta med dokumentation och reflektion kring barnens lärande.
Förskolornas medarbetare har under året fått ta del av en stadsdelsgemensam föreläsning om
digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund.
Kompetensförsörjning

Vid årets mätning fanns 38,6 procent legitimerade förskollärare inom nämndes förskolor.
Nämndens förskolor för närvarande har en god tillgång avseende legitimerade förskollärare.
Förvaltningen har säkerställt undervisning ledd av förskollärare inom utbildningen för alla
barn. Andelen förskollärare, barnskötare och personal utan pedagogisk examen följs upp i
samband med tertialuppföljningar, underlag till förskolerapport samt verksamhetsberättelse.
Förvaltningen har fortsatt samarbetet med olika universitet och högskolor. Under året har
verksamheten tagit emot 59 studenter från förskollärarutbildningarna vid Södertörn och
Stockholms universitet som genomför sin verksamhetsförlagda praktik. Arbetet är ett led i att
attrahera och bibehålla pedagogiskt utbildad personal. Barnskötare som har några års
erfarenhet inom yrket samt högskolebehörighet har även erbjudits möjlighet att studera till
förskollärare vid erfarenhetsbaserad utbildning som staden erbjuder. Den erfarenhetsbaserade
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utbildningen sker i samarbete med Stockholms universitet.
Förskoleundersökningen och ökad nöjdhet

Förvaltningen har höjt sina resultat inom princip alla områden i årets förskoleundersökning,
både på övergripande och på enhetsnivå. Kommunfullmäktiges indikator jag är som helhet
nöjd med mitt barn förskola, har ökat från 82 till 87 procent.
Verksamheten ser det som en framgångsfaktor att ha en snabb och tydlig kommunikation
gentemot vårdnadshavarna för att skapa trygghet. Detta har blivit särskilt tydligt bland annat
med anledning av den pågående pandemin. Förvaltningens analys är att medarbetarnas
professionella och kommunikativa bemötande gentemot vårdnadshavarna kan ha bidragit till
det ökade resultat avseende nöjda vårdnadshavare.
I resultaten kan man också se att vårdnadshavarnas upplevelse av delaktighet och inflytande
har ökat vilket varit ett utvecklingsområde under året. Skillnaderna i svaren mellan könen är
marginella, förvaltningens analys är att förskolorna lyckats väl med sitt likabehandlingsarbete
och behandlar alla barn lika oavsett kön.
Handlingsplan för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare

Utbildningsnämnden tog 2019 fram en handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för
förskollärare och barnskötare inom stadens förskolor. Inför framtagandet av förvaltningens
lokala handlingsplan har behov av ett nära ledarskap uttryckts av både chefer och
medarbetare. I förvaltningens övergripande handlingsplan har ett av målen varit att alla chefer
inom förskolan upplever att de har möjlighet att utöva ett närvarande ledarskap. Rektorerna
har under året arbetat med att utveckla hur förskolornas ledningsorganisation kan organisera
sig för att främja det närvarande och pedagogiska ledarskapet gentemot medarbetarna.
En effekt som förvaltningen kan se i årets medarbetarundersökning är att medarbetarna är mer
nöjda än föregående år. Förvaltningens analys är medarbetare som är nöjda bidrar till att
skapa en stabil och trygg organisation.
Rörelsestudie, fysisk aktivitet och rörelseglädje inom förskolan

Under projektledning av region Stockholm och Centrum för epidemiologi och
samhällsmedicin (CES) deltar åtta av nämndens förskolor i en rörelsestudie för förskolan.
Totalt medverkar cirka 3000 barn i drygt 100 förskolor inom stadens kommunala förskolor.
Studien genomförs hösten 2020 och våren 2021. Studien syftar till att undersöka om en
strategi för fysisk aktivitet har inverkan på hur mycket förskolebarnen rör på sig. Projektet har
ett folkhälsoperspektiv och syftet är att bidra till alla barns ska få tillräcklig fysisk aktivitet
och utevistelse, oberoende av faktorer som storlek på förskolgård, kön eller socioekonomiska
förhållanden. För att kunna utvärdera om en strategi för fysisk aktivitet har effekt delas
förskolorna i projektet att delas in i interventionsförskolor, som tar del av strategin och de
aktiviteter som ingår i den, och kontrollförskolor, en så kallad randomiserad kontrollerad
studie. Åtta av nämndens förskolor deltar i studien. En utvärdering av studiens resultat
kommer återges 2021.
Samtliga av nämndens förskolor har sedan tidigare infört rutiner för planerad fysisk aktivitet
och utevistelse för barnen inom utbildningen. Barnen har bland annat fått ta del av
hinderbanor, rörelselekar, yoga och dans. Genom införande av strukturella rutiner för fysisk
aktivitet och utevistelse har barnen givits utökade möjligheter till att inspireras till
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rörelseglädje, utveckla sin kroppsuppfattning, motorik samt koncentrationsförmåga.
Språkutvecklande arbetssätt inom förskolan

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Under året har kursledare
utbildats och en tvådagars utbildning för pedagoger i flerspråkighet startats upp. Ämnen som
tagits upp har varit bland annat vad forskning och läroplan säger, interkulturellt
förhållningssätt, samarbete med hemmet och språkutvecklande arbetssätt. Under året har cirka
30 pedagoger från nämndens förskolor tagit del av utbildningen. Utbildningen kommer
fortsätta att ges löpande under kommande verksamhetsår.
Barn som talar eller har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk har rätt till ett förstärkt
språkstöd i alla förskolor. Förskolan ska främja barns utveckling av en kulturell identitet och
användning av det egna minoritetsspråket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib och samiska. När det gäller nationella minoriteter i ett
förvaltningsområde (för Stockholm stad finska, samiska och meänkieli) finns det utökad rätt
till förskola, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråket. Förskolans pedagoger tillämpar
ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet tillsammans med barnen. Verksamheten arbetar
med olika språk, fast det kanske inte finns ett barn i gruppen som talar språket för närvarande.
Exempelvis har förskolorna litteratur på olika språk och använder sig av uppläsningstjänsten
Polyglutt. Via Polyglutt har förskolorna tillgång till litteratur på cirka 50 olika språk. Barnen
har lärt sig att det finns många olika språk och det har skapat samhörighet mellan barn som
har olika modersmål.
Barnkonventionen och lika rättigheter

Verksamheten har arbetat med att förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Bland annat har barnen fått lära
sig sina rättigheter genom litteratur anpassad för barn i förskoleålder samt andra
utbildningsmaterial. Barnen har fått delta i olika forum som syftar till att främja delaktighet
och medbestämmande. Exempelvis har omröstningar och majoritetsbeslut använts som metod
för att till exempel bestämma val av projekt, utflyktsmål eller lek.
Förskolornas barnsäkerhetsombud, under ledning och samverkan med förskolans rektor, har
under året att få utökat uppdrag gällande att bevaka att barnkonventionen efterlevs inom
utbildningen. Arbetssättet har syftat till att bidra till det redan pågående arbetet gällande
implementering av barnkonventionen inom nämndens förskolor.
Utbildningen i förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och
lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet. Förskolorna upprättar årligen en plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver verksamhetens arbete med
främjande av alla barns lika rättigheter och möjligheter, förebyggande av diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling, samt rutiner för åtgärder. Eventuell förekomst av
kränkande behandling har utretts och hanterats samt rapporterats till nämnden. Vid
förändringar i verksamheten som berör barnen har konsekvensanalyser genomförts. Detta för
att bedöma vilka konsekvenser ett beslut kan få för det enskilda barnet eller barngruppen.
Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans har fått stöd utformat med
hänsyn till egna behov och förutsättningar. Nämndens förskolor har ett väl utvecklat arbetssätt
kring barn i behov av stöd. Vid förskoleavdelningen finns en samordnare för barnhälsa som
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rektor kan samverka med gällande behov av extra stödinsatser. Samordnaren har bland annat
handlett personalen kring förhållningssätt, struktur och vilken anpassning som kan ske i för att
säkerställa att rätt stöd erbjuds. Effekter som förvaltningen kan se är att barnen erbjudits
tillgängliga pedagogiska lärmiljöer som bidragit till utveckling och lärande för alla barn.
Förvaltningen ser också att arbetssättet skapar trygghet hos barnens vårdnadshavare.
Samverkan

I samverkan med förvaltningarna Kungsholmen och Östermalm har utvecklingen av hur ett
familjecentrerat arbetssätt kan stärkas påbörjats. Syftet är att stärka samt utveckla det tidigt
förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer. Förvaltningen kommer bland annat
utveckla samverkan mellan socialtjänst och öppen förskola och utvecklingsarbetet fortgår
under nästkommande år.
Övergång från förskola till skola
Enligt läroplanerna för förskolan, grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska en
samverkan ske för att stödja barnen och elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt
perspektiv. Inför övergångar ska berörda skolformer utbyta kunskaper, erfarenheter och
information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och
progression i barnens och elevernas utveckling och lärande. Förvaltningen följer stadens
riktlinjer samt har en lokal handlingsplan för övergång förskola till skola som tagits fram i
samverkan med förskolor och skolor (kommunala och fristående).
Barn i behov av särskilda stödinsatser

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans i förskolan har fått stöd
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Nämndens förskolor har ett väl
utvecklat arbetssätt kring barn i behov av stöd. Vid förskoleavdelningen finns en samordnare
för barnhälsa som rektor kan samverka med kring behov av extra stödinsatser. Samordnaren
har bland annat handlett personalen kring förhållningssätt, struktur och vilken anpassning som
kan ske i verksamheten för att säkerställa att rätt stöd erbjuds. Effekter som verksamheten kan
se är att barnen erbjuds tillgängliga pedagogiska lärmiljöer som syftar till att bidra till
utveckling och lärande för alla barn. Förvaltningen ser också att arbetssättet skapar trygghet
hos barnens vårdnadshavare.
Förvaltningen har ett väl utvecklat samarbete med Region Stockholm kring barn som är i
behov av särskilda stödinsatser och som ska börja i någon av nämndens förskolor. Samverkan
med grundskolan sker också inför att barnen övergår från förskola till förskoleklass.
Förvaltningen samarbetar även med habiliteringsenheten på Kungsholmen. Förvaltningens
pedagoger och/eller barnets vårdnadshavare deltar tillsammans med barnen i verksamheten
vid behov.
Etablering nya förskolor i nämndens regi inom stadsdelsområdet

I planeringen av nya förskolor ser förvaltningen till stadsdelsområdet som helhet och hur
behov och utbud påverkas av befintligt förskolebestånd. Nämnden har hittills etablerat två
förskolor inom Hagastaden med plats för cirka 240 barn. Förvaltningen har fortsatt
planeringsarbetet avseende ytterligare två förskolor inom kvarter 14 och 27.
Planering avseende återuppbyggnad av förskolan Resedan i anslutning till grundskolan Vasa
real har fortgått under året.
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Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Andel legitimerade
förskollärare av totalt antal
anställda (årsarbetare)

38,6 %

2,3 %

36,2
%

40,4
%

Andel nöjda föräldrar till
barn i förskolan

87 %

87 %

88 %

82 %

Indikator

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

32 %

32 %

32 %

VB
2020

90 %

90 %

2020

Period

Analys
Förvaltningen har höjt sina resultat inom princip alla områden i årets förskoleundersökning, både på övergripande samt på
enhetsnivå. Kommunfullmäktiges indikator jag är som helhet nöjd med mitt barn förskola, har ökat från 82 till 87 procent.
Genomsnitt för stadens kommunala förskolor är 86 procent. Förskolorna fortsätter arbetet med att öka vårdnadshavarnas
nöjdhet.
Antal barn per grupp

13,9
barn/avd.

14,5
barn/a
vd.

Antal förskolebarn per
anställd (årsarbetare)

4,9 st

Kvalitetsindikatorn Självvärdering utifrån
läroplansuppdraget

3,6

16 st

16

16

VB
2020

5,1 st

4,9

4,9

VB
2020

3,6

3,6

Tas
fram av
nämnd

2020

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor har en
strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under
förskoledagen

2020-01-01

2020-12-31

Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
genomföra en översyn av stadens köhandläggning inom
verksamhetsområde förskola med syfte att säkerställa likställighet

2020-01-01

2020-12-31

Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
utreda efterfrågan av förskoleverksamhet för förvaltningsområdet
meänkieli och samiska i samråd med berörda nationella minoriteter

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.3.1. Barn i förskolan har hållbara relationer till sin omvärld
Uppfylls helt
Beskrivning

Förskolan arbetar för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd och lägga grunden för ett
livslångt lärande. Förskolan samverkar med skolan så att barnen är väl förberedda inför
övergången till förskoleklass. De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn
är viktiga för barns lärande och utveckling på kort och lång sikt. Pedagogerna ska förstå,
lyssna och förmå att se barnets potential så att barnet känner sig kompetent och aktivt i sitt
lärande. En förskola av hög kvalitet verkar socialt utjämnande och bidrar till jämlikare
uppväxtvillkor.
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Förväntat resultat

Barns grundläggande behov uppmärksammas tidigt och de får stöd i att utveckla hållbara
relationer till sin omvärld. Lärmiljöerna i förskolan stödjer barnens lärande och utveckling.
Utbildningen och undervisningen i förskolan ger barnen förutsättningar för att utveckla digital
kompetens. Utbildningen ger barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom
utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Andel förskolor med rutin
för fysisk aktivitet och
utevistelse

100 %

Andel vårdnadshavare
som upplever att sitt barn
känner sig tryggt på
förskolan

88,99 %

87 %

90 %

Andel vårdnadshavare
som upplever att sitt barn
uppmuntras till att
utveckla sina sociala
förmågor

87,98 %

88 %

89 %

Antal förskolor som deltar
i utmärkelsen Skola för
hållbar utveckling

0

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100 %

2020

86,01
%

87 %

2020

86,01
%

87 %

2020

0

5

2020

71,02
%

72 %

2020

75 %

79 %

2020

81 %

2020

68 %

2020

Analys
Deltagandet sköts upp på grund av pandemin, återupptas under nästkommande år.
Barnen i förskolan
använder digitala
verktyg/hjälpmedel i sitt
lärande

70 %

69 %

71 %

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att
utveckla sin förståelse för
hållbar utveckling,

79,07 %

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till fysisk
aktivitet

81,01 %

82

80

Vårdnadshavare kan på
ett enkelt sätt
kommunicera digitalt med
sitt barns förskola

58,99 %

58 %

60 %

60,02
%

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolans pedagoger deltar i storföreläsning "Digitalisering i
förskolan på vetenskaplig grund"

2020-01-01

2020-06-30

Nämndens förskolor utbildas i språkutvecklande arbetssätt i
samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse
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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
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppfylls.
Främjande och förebyggande insatser för barn

Barn och föräldrar ges genom nämndens öppna förskola möjlighet till kontakt och gemenskap
och utformas utifrån behov i samverkan med besökarna. Verksamheten bidrar till ökad
medvetenhet hos föräldrar om barns utveckling och behov och kan även sprida information
om samt förmedla kontakt med sociala, medicinska och andra verksamheter inom
stadsdelsområdet. Öppna förskolan kan även fungera som en länk till socialtjänsten och
verksamheterna samverkar som ett led i ett socialt förebyggande arbete. Förvaltningen
kommer fortsätta att utveckla samverkan mellan socialtjänst och öppen förskola och
utvecklingsarbetet fortgår under nästkommande år.
Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans har fått stöd utformat med
hänsyn till egna behov och förutsättningar. Förvaltningen samarbetar bland annat med
Stockholms habiliteringsenheter som erbjuder habiliteringsinsatser för barn. Förskolornas
pedagoger och/eller barnets vårdnadshavare deltar tillsammans med barnen i verksamheten
vid behov.
Föräldrastödsprogram

Forskning visar att föräldrar som har en bra relation med sina barn ger barnen en trygg
uppväxt och stärker deras självkänsla. För att möta behov av tidiga och förebyggande insatser
erbjuder förvaltningen insatser i form av föräldrastödsprogram, exempelvis Komet, Alla barn
i centrum och Föräldraskap i Sverige. På grund av pandemin har ett flertal program inte
kunnat genomföras, och en omgång av Föräldraskap i Sverige kunde inte slutföras. Totalt har
98 föräldrar deltagit i något av de olika programmen.
Förebyggande ungdoms- och fritidsarbete

Förvaltningen arbetar förebyggande bland annat genom att samverka med högstadieskolorna
inom stadsdelsområdet. Fritidsledare besöker skolor i syfte att informera om vilka
fritidsverksamheter som erbjuds till unga och fältassistenterna föreläser om risk- och
skyddsfaktorer. Trots pandemin har fältassistenterna i samverkan med preventionssamordnare
genomfört fler klassbesök.
Nämndens öppna fritidsverksamheter strävar efter att erbjuda barn och unga en meningsfull
och varierad fritid. På grund av covid-19 har verksamheten ställts om och till hög grad
bedrivits utomhus och när det varit lämpligt med vissa anpassningar inomhus. Parklekarna har
samverkat med vissa skolor och med stadsbiblioteket vilket möjliggjort såväl
rastverksamheter som högläsning utomhus i parkleken.
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Sommaraktiviteter
Inför sommaren fick förvaltningen i uppdrag från stadsledningskontoret att utöka
sommarverksamheter. Vasaparkens parklek hade öppet hela sommaren och extra
kulturevenemang och aktiviteter erbjöds. Förvaltningens fältassistenter arrangerade
tillsammans med KFUM:s medarbetare pop- ut aktiviteter i Vasaparken och utanför Vasastans
ungdomsgård.
Vasastans ungdomsgård fortsatte med sommarsatsningen ”Sommar i Vasastan” och under juli
månad erbjöds träffpunkten ”Sommarhänget”. Båda insatserna var välbesökta, även om det
var en minskning av besökare under juli månad. Av besökarna var 39 procent flickor.
Uppskattningsvis 60 procent av besökarna var barn och ungdomar från genomgångsboenden i
stadsdelsområdet. Under sommarverksamhetens första period kunde enheten även erbjuda en
ungdom ferietjänst.
Uppföljning av utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att stärka samverkan mellan skola och socialtjänst
utifrån beviljade medel från socialförvaltningen. Bland annat har en skolsocionom anställts.
Rollen skolsocionom ska fungera som en serviceinsats och kan arbeta inom områden som
trygghet, sociala relationer, läromiljö, struktur, motivation, framtid, samordning, samverkan
samt med vårdnadshavare och föräldrar. Arbetet ska vara utåtriktat, brett och förebyggande
för målgruppen barn i skolan som behöver särskilt stöd. Under hösten har skolsocionomen
kartlagt hur skolorna i stadsdelsområdet arbetar med skolfrånvaro. Den genomförda
kartläggningen har gett underlag för att arbeta fram ett skolsocialt team, som kommer att
införas under 2021 för stadsdelsområdets mellan- och högstadieskolor. Skolsociala teamet ska
innefatta både medarbetare från skola och från socialtjänst som i nära samarbete med
vårdnadshavare och elever ska samordna insatser i syfte att minska utanförskap för elever
med hög frånvaro.
Under året har samverkan mellan socialtjänsten och förskolan stärkts. Förvaltningen
genomför årligen seminarier om skyldigheten för personal inom förskolan att göra
orosanmälan till socialtjänsten. Seminarium har inte kunnat genomföras under 2020 på grund
av covid-19 pandemin. Antal anmälningar från förskolan om oro för barn har dock ökat vilket
tyder på att personalen blivit bättre på att uppmärksamma och anmäla.
I samverkan med stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen och Östermalm har ett arbete inletts
för att utveckla ett familjecentrerat arbetssätt mellan stadsdelsområdena. Syftet är att stärka
samt utveckla det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer.
Förvaltningens fältassistenter samverkar med Polismyndigheten, skolor, ungdomsjour,
vuxenuppsökarna, eu-team, andra fältgrupper och förvaltningens socialtjänst. Under året har
skolbesök inte kunnat genomföras i den omfattning som brukligt, och istället har
fältassistenterna lagt större tid på uppsökande arbete.
Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i
kriminalitet 2019-2022

Förvaltningen har under året upprättat en lokal handlingsplan i enlighet med Stockholms stads
strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 20192022. Syftet är att färre barn och unga ska begå brott och att stödinsatser ska vid behov
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tillsättas snabbt under pågående utredning. Det är viktigt att enheterna har en nära dialog,
sammanhållen handläggning och arbetar likriktat. Exempel på metoder och arbetssätt är att
hitta lämpliga insatser under utredning, underlätta samarbete mellan socialt- och
brottsförebyggande arbete samt samverkan med civilsamhällets organisationer. Arbetet
kommer att fortgå under 2021.
Förvaltningen har under året fått in totalt 50 anmälningar, 32 pojkar och 18 flickor där barn
och ungdomar blivit anmälda för brott första gången. Nio av dessa barn/ungdomar har
tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal inom 48 timmar. Där
samtalas om risk- och skyddsfaktorer kring barnet/ungdomen för att motverka en kriminell
utveckling och behov av stöd undersöks. Socialtjänster medverkar även vid polisförhör när
det är möjligt. Det har ibland varit svårt att kalla inom 48 timmar exempelvis när en
polisanmälan kommer in en fredag eller att akutärenden behövts prioriterats. Att hitta former
och arbetssätt kommer att fortgå under kommande år.
Förvaltningen har under året utbildat två socialsekreterare i bedömningsinstrumentet SAVRY
som är ett evidensbaserat instrument för bedömning av risk för våldsamt beteende eller annat
allvarligt kriminellt beteende bland ungdomar. Detta är ett utvecklingsområde som kommer
att fortgå under 2021. Förvaltningens arbete med ”Tillsammans för barnen” har pågått under
året genom systematisk samhandling kring barnfamiljer. Detta för att öka en helhetssyn
utifrån barnets perspektiv.
Oros-anmälningar

Antal orosanmälningar har ökat, vilket det gjort i hela staden. Förvaltningens analys är att
professionella inom verksamheter för barn och unga på har blivit bättre på att uppmärksamma
och anmäla oro kring barn och unga.
Alkohol, narkotika, doping och tobak- ANDT

Att arbeta förebyggande mot olaglig användning av tobak, alkohol och narkotika är att arbeta
trygghetsskapande och brottsförebyggande. Det systematiska förebyggande arbetet mäts i
staden med preventionsindex mini. Indexet mäter samverkan mellan avdelningar, aktiviteter
och robustheten i förvaltningens förebyggande arbete. Förvaltningens preventionsindex är
bland de bättre jämfört med övriga staden. Förvaltningen har nära till ny kunskap och en bra
samverkan inom förvaltningen när det gäller förebyggande arbete mot alkohol, tobak och
narkotika. Resultat från Stockholmsenkäten visar dock att andel ungdomar som uppger att de
inte dricker alkohol minskar, samma resultat gäller för ungdomar som uppger att de inte
använder narkotika och tobak. Detta är ett trendbrott mot tidigare års resultat, framförallt
inom alkohol. I och med att resultaten under ett antal år har varit relativt goda, kan det har
påverkat att till exempel det erbjudna generella alkoholförebyggande stödet inte prioriterats av
samverkanspartners som skolorna. Det pågår även en attitydförändring angående narkotika i
Stockholm, stadens unga och vuxna blir alltmer liberala till narkotika. Ungdomar från
stadsdelsområdet har under en längre period legat högt i användning av narkotika. Ökningen
inom tobaksanvändning sker främst inom användning av till exempel snus och e-cigaretter.
Sammantaget visar resultatet på vikten av ett generellt förebyggande arbete inom alkohol,
narkotika och tobak.
Hälsosamt åldrande

Att känna delaktighet och självbestämmande har tillsammans med livsstilsfaktorer så som
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fysisk aktivitet och sociala- och kulturella aktiviteter en positiv effekt på ett hälsosamt
åldrande enligt evidensbaserad forskning. Förvaltningen sprider information om olika
boendeformer för äldre men också om mötesplatser med sociala och hälsofrämjande
aktiviteter som drivs av nämnden eller organisationer och föreningar i civilsamhället. Till
följd av covid-19 har nämndens öppna mötesplats och aktivitetscenter hållit stängt i perioder.
Förvaltningen har anordnat aktiviteter utomhus och aktiviteter via digitala plattformar i syfte
att möjliggöra fysiska- och sociala aktiviteter på ett säkert sätt. I september öppnades
förvaltningens gym för personer över 65 år efter att varit stängd på grund av covid-19 och
efterfrågan var hög. För att kunna erbjuda möjlighet till fysisk aktivitet har öppettider samt
antal deltagare till gymmet justerades i enlighet med rekommendationer för minskad
smittspridning. Under november fick nämndens öppna mötesplats och aktivitetscenter stänga
igen till följd av covid-19-pandemin. Förvaltningen har under året öppnat upp en stödlinje via
telefon för äldre som behöver prata. Stödlinjen förmedlar även information kring alternativa
sociala aktiviteter samt kontakt med ideella organisationer och församlingar som erbjuder
hjälp och stöd.
Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning har erbjudit rådgivning i syfte att förhindra överskuldsättning
och minska risk för hemlöshet. Kontakten med medborgarna har till största delen skett via
telefon, mail och andra digitala plattformar. Tillgängligheten har blivit högre eftersom de
tidigare köerna försvunnit då handläggningen effektiviserats. En brukarundersökning har
gjorts under oktober månad med mycket goda resultat kring bemötande och det stöd som
tillhandahålls av budget- och skuldrådgivarna. Det utåtriktade informativa arbetet har inte
kunnat bedrivas i samma omfattning som tidigare. En av budget- och skuldrådgivarna har
varit med i lokal- tv och radioprogram för att nå ut till medborgarna. De flesta nätverksträffar
med kollegor och samverkanspartners har genomförts digitalt.
Vräkningsförebyggande arbete

Förvaltningen arbetar med att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet genom att i ett
tidigt skede identifiera personer som riskerar att bli vräkta och motivera personer i behov av
stöd att ta emot insatser. Samverkan sker internt på förvaltningen men också externt med
bland annat hyresvärdar. Sedan januari 2020 har funktionen bolots implementerats i befintlig
verksamhet. Arbetet med att tidigt identifiera och rikta arbetet med äldre som riskerar
avhysning, lever i hemlöshet eller osäkra boendeförhållanden har varit framgångsrikt.
Sammantaget har antalet äldre som riskerat vräkning kända av förvaltningen ökat i
förhållande till föregående år, likväl har andelen ärenden där processen lyckats avbrytas ökat
och färre andel inledda avhysningar har rapporterats.
Det är svårt för förvaltningen att avvärja avhysning i ett sent skede då
Kronofogdemyndigheten ska verkställa beslut från hyresnämnd/tingsrätt. Oftast har den
rättsliga processen pågått under lång tid och personen har själva inte gjort eller haft förmåga
att göra det som krävs för att bo kvar. I de fall den enskilda personen önskat stöd från
socialtjänsten har ett förebyggande arbete gjorts så att ärendet inte gått till Kronofogden. När
det finns en samverkan mellan den enskilde, vuxenenheten och försörjningsstödsenheten ökar
möjligheten att påverka processen. Arbetet med att vidareutveckla samverkan kommer att
intensifieras under 2021. Under året har 15 meddelanden om avhysning inkommit från
Kronofogdemyndigheten, varav tre ställdes in. Förvaltningens bosamordnare har medverkat
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vid avhysningar som har genomförts. Under året har en barnfamilj vräkts på grund av
obetalda hyror, familjen hade ordnat boende på egen hand.
Under året har förvaltningen arbetat med sex personer som har tagit över sina
försökslägenheter och därmed fått eget kontrakt. Fyra personer har fått träningslägenheter
omvandlade till försökslägenheter vilket ger ökad självständighet. En person blev avhyst från
en försökslägenhet på grund av återfall i missbruk med åtföljande störningar. Aktuella
ärenden har granskats av handläggare i syfte att följa upp insatsernas mål och effekter. Det har
lett till en bredare överblick över aktuella ärenden och planering för varje enskild individ.
Statistiken har förts sedan 2019 och tyder på att sysselsättning är en viktig framgångsfaktor
för personer som gått vidare i boendekedjan.
Förvaltningen har under hösten uppmärksammat individer inom socialpsykiatrin som ännu
inte fått vräkningshot men riskerar att få. Handläggare inom förvaltningens vuxenenhet har
tillsammans med bosamordnaren diskuterat preventiva insatser för dessa personer. Under
2021 kommer denna samverkansform utvecklas vidare.
Ett självständigt liv

Förvaltningen har utvecklat metoder och arbetssätt genom brukarenkäter i syfte att stärka
delaktighet för personer med missbruk. En brukarundersökning via telefon har genomförts
under november och december. Resultatet kommer att sammanställas och ett
förbättringsarbete kommer påbörjas under nästa år. Arbetsgruppen har arbetat med klientens
delaktighet i handläggningsprocessen genom att bland annat fånga upp individens målsättning
med insatsen. Alla brukare deltar i planeringen av sina stödinsatser via genomförandeplaner,
samarbetsplaner och genom samtal med personalen. Stödinsatser utförs tillsammans utifrån
var och ens förmåga. Flera utförarverksamheter har regelbundna boendemöten som syftar till
att skapa delaktighet och inflytande.
Ensamkommande barn

Enheten för ensamkommande barn är gemensam tillsammans med stadsdelsförvaltningarna
Kungsholmen och Östermalm. På grund av minskande ärendemängd har enheten
omorganiserats under året. Enheten har i huvudsak handlagt den stora gruppen
ensamkommande barn som anlände till Sverige 2015 och i viss mån 2016. En stor andel av
ungdomarna har avslutats 2019 och 2020 och vid halvårsskiftet 2020 fanns knappt 50 ärenden
kvar. Enheten upplöstes i april och från och med 1 juli 2020 arbetar tre socialsekreterare och
en familjehemssekreterare med målgruppen.
Under våren utfördes ett strategiskt arbete för att slussa ut alla ungdomar födda 2000 till
lägenhet via SHIS samt till enheten för försörjningsstöd. Med anledning av pandemin
upphörde nya ensamkommande barn i stort sett helt att komma under året men under hösten
kom totalt sex kvotflyktingar varav två tillhör Norrmalms stadsdelsområde.
Stöd till anhöriga

Utifrån rådande pandemi har socialtjänsten och äldreomsorgen arbetat för att särskilt
uppmärksamma anhörigas situation. Anhöriga riskerar att få ta ett större ansvar i samband
med att flera verksamheter hållit stängt för att minska smittspridningen, eller för att deras
närstående avsäger sig insatser på grund av oro. Detta ställer krav på att erbjuda andra typer
av avlastning för anhöriga men också på att följa upp behovet. Förvaltningens arbete handlar
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dels om att kontakta anhöriga som har närstående vars insatser har uppehåll då en viss
verksamhet håller stängt för att erbjuda annat stöd. Arbetet handlar också om att
förvaltningens anhörigkonsulent ställt om sin verksamhet till att erbjuda enskilda stödsamtal
via telefon eller digitalt istället för fysiska träffar.
Anhörigstöd ges även via Må-Bra-aktiviteter. Deltagarna får möjlighet att träffas och uppleva
kulturella-, fysiska- och sociala aktiviteter på ett säkert sätt. Anhörigkonsulenten informerar
om den digitala navigeringskurs som finns tillgänglig. Navigeringskursen ligger också till
grund för anhöriggrupperna som genomförs digitalt. Nya anhöriggrupper har startats upp och
genomförs på ett säkert sätt med möjlighet att närvara digitalt. Nya anhöriggrupper finns för
beroendeproblematik, psykisk ohälsa samt en mötesplats för unga anhöriga till personer med
demenssjukdom eller kognitiv svikt. Anhörigkonsulenten har tagit fram en
kommunikationsplan för att systematiskt kommunicera externt men även internt med
förvaltningens enheter.
Anhöriga till närstående på vård- och omsorgsboenden har påverkats av besöksstoppet. För att
upprätthålla insyn och känslan av delaktighet har det kommunala vård- och omsorgsboendet
ordnat en säker lösning för anhöriga att besöka och hålla kontakten med sina närstående.
Frekvensen av skriftlig information till anhöriga har också ökat till att skickas ut en gång per
vecka.
Förvaltningens medarbetare inom samtliga enheter som kommer i kontakt med anhöriga
arbetar för att vägleda och sprida information om anhörigstöd. Anhörigombud och
resurspersoner för anhörigstöd finns i äldreomsorgens olika verksamheter och samverkar med
anhörigkonsulenten. Ett riktat informationsbrev har också skickats ut till alla anhöriga vars
närstående är beviljade insatser av äldreomsorgen. Ökad samverkan mellan anhörigombud
och anhörigkonsulent var ett fokusområde för 2020. Ovanstående sammantagna insatser kan
ha inverkat på resultatet av äldreomsorgens beställarenhets egen anhörigenkät då resultatet är
bättre än föregående år. I förhållande till resultatet från föregående år visar resultatet bland
annat att de anhöriga i högre grad upplever ett gott bemötande, har fått frågan om sitt behov
av stöd och har kännedom om anhörigkonsulenten. Ett utvecklingsområde som har
identifierats utifrån resultatet är upplevelsen av att insatserna inte motsvarar anhörigas behov
av stöd i lika hög utsträckning som tidigare år. Ytterligare ett fokusområde som identifierats
utifrån resultatet av anhörigenkäten är behov av att utveckla samverkan mellan huvudmännen
för att anhöriga ska uppleva en trygg och sammanhållen vård.
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Från och med 1 januari 2020 trädde en ny överenskommelse kring samverkan vid utskrivning
i kraft utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). I
samband med den pågående covid-19-pandemin har en tillfällig överenskommelse upprättats
som bland annat innebär att säkerställa att patienter från slutenvården kan lämna sjukhuset
samma dag som de är utskrivningsklara. Kommuner ombads därför säkerställa snabba
inställelsetider för hemtjänst. Granskningsunderlag från WebCare, kommunens och regionens
gemensamma verksamhetssystem, skickas ut varje månad och visar att äldreomsorgens
beställarenhet uppfyller kommunens del av lagens intention. Förvaltningen har därmed klarat
att möta den tillfälliga överenskommelsens krav till fullo.
Förvaltningens vuxenenhet fortsätter föra statistik över personer som skrivs ut från
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heldygnsvård inom hälso- och sjukvård för att följa upp processen. Enheten arbetar alltid för
att individen ska kunna skrivas ut från slutenvården den dagen personen bedöms som
utskrivningsklar. Under hösten 2020 har två medarbetare deltagit i utbildning om det system,
LifeCare SP som kommer ersätta webcare.
Handlingsplan för förbättrad arbetssituation

För att kunna möta och hjälpa dem som behöver stöd från förvaltningen behöver
medarbetarna en bra arbetsmiljö och goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Stockholm
stads handlingsplan för förbättrad arbetssituationen för socialsekreterare och
biståndshandläggare reviderades i juni 2019. Under året har en arbetsgrupp skapats för att
tydligare driva arbetet med handlingsplanen på lokal nivå. Arbetsgruppen fokuserar på
administrativt stöd till handläggare och chefer för att se om det finns ytterligare behov av
stöd. En planering för föreläsningar och workshops kring jämställdhet och bemötande har
påbörjats och kommer genomföras under våren 2021.
Rättssäker myndighetsutövning

Förvaltningens utgångspunkt har under året varit att fortsätta upprätthålla rättssäkerhet och
insatser av en god kvalitet trots avsaknaden av fysiska möten. I handläggningsprocessen
integreras ett jämställdhetsperspektiv och i enlighet med barnkonventionen ett
barnrättsperspektiv. Förvaltningens vuxenhandläggare och barnhandläggare har ett nära
samarbete för att barnets rättigheter beaktas, att barnet ges inflytande och delaktighet vid
utredning och beslut.
Förvaltningen fortsätter att lyfta domar på möten med handläggarna för att öka rättssäkerheten
i arbetet, både domar gällande egna ärenden och prejudicerande domar. På grund av den
covid-19-pandemin görs utredningar via telefon eller videosamtal i hög utsträckning vilket
medför en viss risk att bedömningen av behov inte blir lika precis som vid ett fysiskt möte.
Trots det visar resultatet från äldreomsorgens beställarenhets egen brukarenkät att äldre
upplever en hög delaktighet i utredningen. Utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
framgår att andelen äldre som fick välja utförare av hemtjänst samt upplever att
handläggarens beslut är anpassat efter det egna behovet har ökat det senaste året. Att
äldreomsorgens beställarenhet arbetar utifrån jämställdhetsutmaningen, vilket syftar till att
problematisera förställningar och förväntningar utifrån könstillhörighet i beslutande av
biståndsinsatser för att därmed öka fokus på den äldres behov, kan ha påverkat resultatet av
brukarundersökningen.
Förvaltningen har arbetat med gemensamma utvecklingsforum utifrån olika områden och
teman. Där har bland annat domar lyfts, genomgång av resultat från aktgranskningar och
fortsatt arbete med barnkonsekvensanalyser. Förvaltningens vuxenenhet har deltagit stadens
årliga utbildningsdag i rättspraxis.
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förvaltningens arbete mot våld i nära relationer fortgår och utvecklas genom
relationshandläggare där handläggare får stöd i ärenden, den lokala resursgruppen och
relationsvåldscentrum för innerstaden (RVCI) som vänder sig till personer som utsatts för
våld i nära relation och våldsutövare som vill bryta sitt beteende. RVCI tar emot våldsutsatta
och våldsutövare från fyra stadsdelsförvaltningar; Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och
Södermalm. Allt fler personer tar kontakt och efterfrågan på stödinsatser fortsätter att öka.
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Väntetiden för klienter har generellt minskat sedan verksamheten ökade med två behandlare
under våren. Väntetiden har bestått under hösten då grupper ställts in och det varit ett högt
tryck.
För närvarande får totalt 135 våldsutsatta stöd och behandling i verksamheten. 20
våldsutövande män samt fyra våldsutövande kvinnor har fått stöd och behandling. Andel
våldsutsatta som fullföljer behandlingen är 72 procent och andel våldsutövare som fullföljer
behandlingen är 78 procent. Inom RVCI finns kompetens i att möta särskilt sårbara grupper
exempelvis personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten erbjuder även
gruppverksamhet, såväl för våldsutsatta som våldsutövare men detta har fått ställas in under
våren och sommaren på grund av pandemin. Gruppdeltagarna erbjuds istället individuella
samtal under en period. Gruppbehandlingen startade upp igen under hösten men har återigen
pausats på grund av nya riktlinjer. Antal personer inom förvaltningen som utsatts för våld i
nära relationer som är kända av socialtjänsten har ökat från 155 personer (24 män och 131
kvinnor) 2019 till 184 personer (13 män och 171 kvinnor) 2020. Ökningen handlar om att
antal ansökningar till RVCI ökat och att enheterna uppmärksammar våld i större utsträckning.
Det är få män som söker hjälp. Motståndet för en våldsutsatt man att söka hjälp verkar vara
stort, vilket med största sannolikhet handlar om rådande mansnormer.
Verksamheten befarar att våldet och våldsutsattheten kommer att öka med anledning av
pandemin eftersom människor varit mer isolerade, arbetat hemma och har haft färre sociala
kontakter än vanligt vilket kan ge konsekvenser på sikt. Det är dock svårt att i nuläget bedöma
om pandemin kommer att påverka verksamheten.
Den kommunala hemtjänsten har via beställarenheten fått särskild information för att påtala
vikten av särskild uppmärksamhet kring våld i nära relation till följd av ökad isolering i
samband med covid-19. Medarbetare på dagverksamheten, vård- och omsorgsboenden och
inom hemtjänsten samverkar med biståndshandläggare kring ärenden där misstanke om våld i
nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck förekommer.
Lika rättigheter för alla och tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning

Förvaltningens arbete med tillgänglighet och delaktighet för funktionshindrade utförs genom
att insatser anpassas till den enskildes individuella behov och utformas tillsammans för att
utveckla, stärka och bibehålla färdigheter för att klara sitt dagliga liv. Möjligheten till mer
arbetsinriktade insatser till personer inom socialpsykiatrins målgrupp ses över och arbetet för
att utveckla användandet av digitalisering och välfärdsteknik fortgår.
Förvaltningen har påbörjat ett arbete med fokusområde 6 i programmet: Rätten till individuellt
stöd. Arbetsgruppen har arbetet med att få in delaktighet i handläggningsprocessen samt att
fånga upp personliga mål och förmedla dessa i beställningar till utförare. Under december
kommer alla handläggare inom funktionsnedsättning gå utbildning i alternativ och
kompletterande kommunikation (AKK).
Jämställdhetsperspektivet ska integreras vid beslutsfattande för att möta den enskildes behov
oavsett kön. Aktgranskningar genomförs bland annat med fokus på jämställdhet för att
handläggning ska göras rättssäkert och likställt. Könsuppdelad statistik ska synliggöras och
analyseras i syfte att uppmärksamma skillnader och likheter för att inflytande och resurser
mellan kvinnor och män fördelas rättvist. Genom kunskap och medvetenhet om normer kring
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kön och sexualitet kan medvetenheten om hur exkluderande normer kan påverka kvaliteten
och hindra en likvärdig service. Aktgranskning inom beroende, socialpsykiatri och
funktionsnedsättning visade inga större skillnader mellan män och kvinnor avseende
bemötande och delaktighet. Arbetsgrupperna har arbetat med resultatet genom att ta fram
utvecklingsområden. Utifrån utvecklingsområdena har förbättringsarbetet skett genom olika
teman till exempel beställningar och barnperspektiv. Resultatet från aktgranskningen av
äldreomsorgens beställarenhet påvisar skillnader i kön inom vissa områden även om
skillnaderna minskat i förhållande till föregående år. Utifrån utredningarna framgår i högre
grad kvinnors anledning till ansökan än mäns. Enheten har även ökat andel utredningar totalt
där den enskildes uppfattning om sin situation framgår. Ökningen ses framförallt i männens
utredningar vilket kan förklaras av att enheten förra året identifierat utvecklingsområdet och
därav fokuserat på det under innevarande år. Vidare förtydligas även den psykiska hälsan i
kvinnornas utredningar i högre utsträckning än i männens utredningar. Enheten har analyserat
resultatet från aktgranskningen och formulerat förbättringsområden inför 2021 där ett ökat
fokus på anledning till ansökan ska förtydligas i utredningarna samt att genom att synliggöra
föreställningar utifrån kön se till att samtliga, oberoende av könstillhörighet, får frågor om
psykisk hälsa.
Förvaltningen arbetar i enlighet med barnkonventionen genom att ha barnrättsperspektiv vid
varje beslut och utredning som rör barn.
Förvaltningens fältassistenter och fritidsledare har utbildats inom HBTQ-frågor och har
arbetat lotsande till verksamheter för HBTQ-personer. Ett arbete har påbörjat med att se över
möjligheten till en gemensam mötesplats för HBQT-ungdomar i samverkan mellan
innerstadens förvaltningar och civilsamhälle som fortsätter 2021.
Mötesplatsen Träffas för unga nyanlända har tidigare haft svårt att nå ut till flickor. För att
komma tillrätta med det erbjöds flickor konstnärliga work-shops i samarbete med Art
Movement. Tillfällena var populära och fick ett högt deltagande.
Goda exempel och arbetssätt








Trots att andelen vräkningsärenden kända av äldreomsorgen ökat har det
vräkningsförebyggande arbetet lett till att andelen processer som kunnat avbrytas
blivit fler och andel inledda avhysningar som rapporterats färre.
Äldreomsorgens förebyggande enhet har hängt ut påsar till boende på seniorboendena
vid flera tillfällen för att minska upplevelsen av ensamhet och öka känslan av
samhörighet då fysiska träffar inte varit möjliga. Påsen har bland annat innehållit
lättare mat, nöjesläsning samt ett informationsblad med kontaktvägar till stödlinjen
och församlingar. Information har även getts om vilka insatser och aktiviteter
förvaltningen startat upp till följd av covid-19.
Förvaltningen har under året öppnat upp en stödlinje via telefon för äldre som kan ha
bidragit till minskad upplevelse av ensamhet. Stödlinjen förmedlar även information
kring alternativa sociala aktiviteter samt kontakt med ideella organisationer och
församlingar som erbjuder hjälp och stöd.
Budget- och skuldrådgivningen har effektiviserat sitt arbete genom att minska fysiska
möten. De flesta möten sker på telefon, e-post eller andra digitala plattformar. De har
även funnit alternativa sätt att informera om verksamheten genom att medverka i
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lokal- tv och radio.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Andel barn och unga som
bedömts ha skyddsbehov
och som inte fått vänta på
placering

100 %

100 %

100 %

100 %

100

100 %

100 %

VB
2020

Andel barn och ungdomar
anmälda för brott som
tillsammans med föräldrar
eller vårdnadshavare
kallats till samtal med
socialtjänsten inom 48
timmar

18 %

21,9 %

11,1
%

50 %

70 %

Tas
fram av
nämnd

VB
2020

Indikator

Period

Analys
50 barn och ungdomar har polisanmälts, 32 pojkar och 18 flickor. Nio samtal inom 48 timmar har genomförts. Ibland har det
varit svårt att lyckas kalla inom 48 timmar, exempel när en polisanmälan kommer in en fredag och ordinarie socialtjänst inte
arbetar under helgen. Ibland har även akuta inkomna ärenden prioriterats.
Andel barn och ungdomar
som varit aktuella för
insatser inom individ och
familjeomsorgen och som
inte är aktuella 12
månader efter avslutad
insats.

87 %

88,1 %

85,7
%

91,2
%

86 %

86 %

84 %

VB
2020

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

83 %

81 %

89 %

40 %

83

96 %

öka

2020

Analys
Målet uppfylls delvis. Kvinnor känner sig mindre diskriminerade än männen. Det är svårt att veta vad det kan bero på men
kvinnorna är överlag mer positiva i brukarenkäten. Det är svårt att jämföra resultatet från 2019 eftersom det då var stort
bortfall och det har tillkommit två verksamheter sedan 2018.
Andel brukare inom
socialpsykiatrin som inte
upplever diskriminering

97 %

100 %

95 %

Andel brukare som trivs Funktionsnedsättning
(stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning)

78 %

74 %

89 %

89 %

91 %

öka

2020

80 %

80 %

2020

Analys
Målet uppfylls delvis. Resultatet är det samma som förra året. Förvaltningen har ett lägre snitt än det totala resultatet från
staden som är 84 procent. Kvinnor är nöjdare än män. Det är fler yngre personer som flyttat in på boendena direkt från
föräldrahemmet. De har många gånger initialt svårt att finna sig tillrätta och trivas. Daglig verksamhet har under en period
varit stängd på grund av covid 19- pandemin vilket även kan ha påverkat resultatet negativt.
Andel enskilda som klarar
mer på egen hand inom
socialpsykiatrin

26,03

46,15
%

14,89
%

22,22

26

27 %

30 %

2020

Analys
Förvaltningen uppnår inte riktigt målet även om det förbättrats från 2019. Resultatet stämmer inte överens med resultatet
som kommit fram i brukarundersökningen, på påståendet: "mina boendestödjare är bra på att uppmuntra mig att göra saker
självständig" svarar 100 procent att det stämmer ganska bra eller stämmer helt. Frågan i indikatorn ställs av brukarens
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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

handläggare under en uppföljning av beviljade insatser i utredningsverktyget DUR och en anledning till att resultatet är sämre
i indikatorn än brukarundersökningen kan vara för att vissa brukare kan vara rädda för att förlora det stöd de har om de
svarar alltför positivt på frågan.
Andel
familjehemsplacerade
barn i skolåldern som
klarar målen i
kärnämnena i
grundskolan

60

66,67
%

50 %

50

75 %

75 %

VB
2020

Analys
Förvaltningen uppfyller ej målet på 75 procent. Olika faktorer kan påverka skolresultat, den pågående pandemin, i vilken
ålder barnet placerats, om det finns neuropsykiatriska diagnoser, hur tidigare stöd i skolgången sett ut, föräldrars
utbildningsnivå, fritidsintressen samt grad av fysisk aktivitet under uppväxten. Förvaltning Förvaltningen ska i samarbetet
med socialnämnden och utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för
placerade barn.
Andel insats/insatser
avslutade enligt plan inom
vuxna missbruk

67,6 %

73,1 %

54,5
%

70 %

70 %

75 %

42 %

VB
2020

Analys
Målet uppnås delvis. Förvaltningen har ett högt årsmål. Andel kvinnor som avslutad insats enligt plan har sjunkit rejält från
2019. Det är svårt att veta vad det beror på men det är få kvinnor som avslutat insatser under året, endast 11 kvinnor varav 6
stycken enligt plan.
Andel meddelanden om
avhysning som inkommit
till förvaltningen från
Kronofogdemyndigheten
som kunnat avvärjas

20 %

30 %

100 %

Tas
fram av
nämnd

VB
2020

Analys
Förvaltningen uppnår ej målet. 15 meddelanden om avhysningar har hittills inkommit från Kronofogdemyndigheten under
2020 vilket är en rejäl ökning jämfört mot tidigare år. 3 av dessa 15 avhysningar ställdes in av Kronofogdemyndigheten. Det
är svårt för förvaltningen att avvärja avhysning i ett sent skede när Kronofogdemyndigheten ska verkställa beslut från
hyresnämnd/tingsrätt. Oftast har den rättsliga processen pågått under lång tid och personen har själv inte gjort det som
behövs för att kunna bo kvar. I de fall som enskilda personer önskar stöd från socialtjänsten så har ett förebyggande arbete
skett så att ärendet inte behövt gå till Kronofogden. Där det finns störst chans att påverka processen är genom samarbete
mellan den enskilde, vuxenenheten och försörjningsstödet. Det vräkningsförebyggande arbetet kommer att utvecklas vidare
under 2021.
Andel personer med
bostadskontrakt enligt
Bostad först som behåller
kontraktet efter 12
månader

100

100 %

100 %

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

85 %

83 %

91 %

97 %

80 %

Tas
fram av
nämnd

2020

96 %

90 %

2020

Analys
Förvaltningen uppnår inte målet. Resultatet har försämrats rejält i jämförelse mot tidigare år. Det har startats flera nya
verksamheter och covid-19 pandemin har troligen påverkats resultatet negativt. Det behövs göras en grundläggande analys
kring varför resultatet sjunkit.
Andel personer med
funktionsnedsättning som

78 %

76 %

85 %

76 %

86 %

78 %

2020
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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

upplever att de kan
påverka insatsens
utformning (stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning)
Analys
Förvaltningen når inte uppsatta mål även om den har ökat sedan 2019. Kvinnor är nöjdare än män, vilket det även varit
tidigare år. Staden totalt har ett resultat på 78 procent. Svarsfrekvensen har minskat något från 46 procent 2019 till 40
procent 2020.
Andel personer med
insatser inom
socialpsykiatrin som är
nöjda med sin insats

95 %

95 %

95 %

Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
skattar sin hälsa som god

56,8 %

64 %

51,3
%

70 %

80 %

80 %

2020

58,5 %

Tas
fram av
nämnd

2020

Analys
Resultatet för stadsdelsområdet är oförändrat och har legat relativt stabilt sedan 2004. Indikatorn baseraras på ett index och
påverkas av flera somatiska frågor. För ungdomar från stadsdelsområdet är de frågor som visat sämre värden de som
handlar om sömn. En störd sömn påverkar en persons allmäntillstånd och kan leda till ohälsa. Elevhälsan i skolorna arbetar
med detta och erbjuds stöd i arbetet av stadsdelsförvaltningen. Eftersom sömn sker i hemmet är det svårt med andra
generella förebyggande insatser än spridande av information.
Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder alkohol

52 %

60 %

44 %

62 %

62 %

2020

Analys
Andelen som uppger att de inte dricker alkohol har varit rekordlåg de senaste mätperioderna, och förvaltningens analys har
varit att trendbrott kan komma att ske, vilket nu har hänt. Det låga värdet kan ha påverkat samverkanspartners att inte ta
emot det stöd som erbjuds inom det generella alkoholförebyggande arbetet.
Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder narkotika

82 %

78 %

86 %

92 %

92 %

2020

Analys
Det pågår en attitydförändring angående narkotika i Stockholm, stadens unga och vuxna blir mer liberala till narkotika.
Särskilt gäller detta cannabis vilket är den drog som ökar mest bland unga. Ungdomar från stadsdelsområdet har alltid legat
högt i användning av narkotika men har de senaste mätningarna ökat användningen ytterligare.
Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte
använder tobak

78 %

77 %

78 %

91 %

91 %

2020

Analys
Efter två mätningar med mycket låga värden vänder tobaksanvändning uppåt. Den största ökningen sker i andra
tobaksformer än rökning till exempel snus och e-cigaretter.
Andel ungdomar som i
stockholmsenkäten
uppger att de inte burit
vapen

93,03 %

91

95

Antal vräkningar som
berör barn

1

0

2

0

2

91

91 %

2020

0

Tas
fram av
nämnd

VB
2020
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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

Analys
Familjeenheten har under hösten 2020 haft ett ärende med barn under 18 år som blev aktualiserade utifrån besked om
vräkning från en SHIS lägenhet. Samverkan kommer under 2021 intensifieras för att förhindra att barnfamiljer vräks.
Brukarens upplevelse av
trygghet - LSS-boende,
vuxna och barn (stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning)

76 %

70 %

100 %

81 %

76 %

92 %

Tas
fram av
nämnd

2020

Analys
Förvaltningen uppnår inte målet och det har gått ner från tidigare år. Det är väldigt låg svarsfrekvens på denna fråga, endast
19 procent mot tidigare år 46 procent. Det kan ha påverkat resultatet, vilket gör det svåranalyserat. Kvinnor känner sig
trygga medan män känner sig mindre trygga. En delförklaring kan vara den pågående covid-19 pandemin då individerna
känner ökad otrygghet. Daglig verksamhet har även varit stängd under en period vilket kan ha bidragit till att rutiner ändrats
och en otrygghet infunnit sig. Stadens totala resultat har även sjunkit från 78 procent till 75 procent.

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 fortsätta att utbilda personal vid
stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda
socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare
lagföring.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i
stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med
att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet
definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och
avhopparverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig
vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och
verksamhet.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid
hemgång från Barnahus Stockholm.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela
fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med
stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna
implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem
kan erbjuda studiestöd.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i
samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt
tidigt stöd i samverkan.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och
kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för
våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder
säkerställs i relation till biståndsbehovet.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och
Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Sankt Eriksgatan 117
start.stockholm
08-508 09 014

Tjänsteutlåtande
Sid 43 (109)
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda
hur anhörigstödet till anhöriga drabbade av skjutningar och dödligt
våld kan förbättras och se över hur samordningen av stödet med
Region Stockholm och Polismyndigheten kan stärkas.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, SHIS
och Bostadsförmedlingen utreda möjligheterna, i fall av våld i nära
relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten, inte
våldsutövaren, som bor kvar i det gemensamma boendet.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och
stadsdelsnämndern ta fram en gemensam modell för arbetet med
skolsociala team i staden som också kan omfatta hur arbetet kan
utvecklas genom att myndighetsutövande socialtjänst kan arbeta
mer på plats i skolan/placeras på skolor

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på
skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk
verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till
placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och
kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i
enlighet med den översyn som gjorts.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera
och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med
kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera
strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna
dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna i deras arbete.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för
perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i
osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt
hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för
barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt
program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med
stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en
modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.

2020-01-01

2020-06-30

Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i
samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en
breddad avhopparverksamhet dels genom att bistå
stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att
samordna avhopparplaceringar med stark hotbild över hela staden
där den föreliggande risken bedöms som hög.

2020-01-01

2020-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och
Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och
sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk,
bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till
att samordnade individuella planer upprättas.

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

Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med
ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter
det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första
gången begått, eller misstänks ha begått, brott.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

att stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och
deras familjer
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och
äldrenämnden, inom ramen för handlingsplanen för förbättrad
arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare,
särskilt arbeta för att säkerställa att alla incidenter av hot och våld
mot personalen registreras i stadens incidentrapporteringssystem
IA och att drabbad personal upplever att de fått tillräckligt stöd av
staden som arbetsgivare.

2020-01-01

2020-12-31

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden
säkerställa att socialtjänst, skola och polis arbetar med lokala
operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser
från skola och socialtjänst

2020-01-01

2020-12-31

Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och
utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka
för en obruten skolgång för placerade barn.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.4.1. Främjande och förebyggande insatser stärker barn och vuxnas
skyddsfaktorer
Uppfylls helt
Beskrivning

Målgrupp: Barn och vuxna som bor och vistas inom Norrmalms stadsdelsområde.
Målgruppen omfattar alla barn och unga samt vuxna med särskilda behov av stöd i enlighet
med socialtjänstlagen; föräldrar, vuxna över 65 år, människor med funktionsnedsättning,
personer i beroende, personer som vårdar eller stödjer närstående, brottsoffer och skuldsatta
personer Förvaltningens främjande arbete fokuserar på att möjliggöra konstruktiva livsval
genom att stärka barn och vuxnas skyddsfaktorer samt att tidigt upptäcka barn i behov av
stöd. Skyddsfaktorer kan till exempel vara att stärka föräldrarollen, deltagande i positiva och
inkluderande sammanhang och att enskilda har vetskap om vart man kan man vända sig till
med oro angående andra. Insatser och aktiviteter som förvaltningen utför kan bland annat vara
föräldraskapsutbildningar, föräldraföreläsningar om tobak och cannabis, tobaks- folköl-, och
e-cigarettstillsyn. Förvaltningen har tillgängliga verksamheter som bland annat fungerar
konsultativt och rådande. Förebyggande och hälsofrämjande insatser har en positiv inverkan
på den fysiska och psykiska hälsan och har betydelse för ett hälsosamt åldrande.
Förvaltningens förebyggande arbete inriktas på faktorer som motverkar risk för ohälsa,
utanförskap och kriminalitet. Genom att arbeta med förebyggande och främjande insatser
stärks den enskildes egna förmågor och självständigheten ökar. Förebyggande aktiviteter och
insatser omfattar bland annat förvaltningens vräkningsförebyggande arbete, budget- och
skuldrådgivning, spelberoende och förvaltningens förebyggande enhet för vuxna över 65 år.
Förvaltningen har en god samverkan mellan förskolan, skolan, fält- och fritidsenheten, de
öppna verksamheterna, socialtjänsten, äldreomsorgen, Polismyndigheten och Region
Stockholm.
Förväntat resultat

Människor som bor eller vistas inom stadsdelsområdet känner till och nyttjar vid behov
samhällets främjande och förebyggande insatser. Personer i alla åldrar, barn som vuxna, i
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behov av stöd uppmärksammas tidigt och får stöd utifrån sin specifika situation. Personer
erbjuds att delta i inkluderande och sociala sammanhang. Förskolan arbetar förebyggande,
bland annat genom att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa och har ett nära
samarbete med socialtjänsten. Den öppna fritidsverksamheten samt fältassistenter ger barn
och ungdomar positiva sociala sammanhang och uppmärksammar unga i behov av stöd.
Socialtjänsten når utsatta barn, unga och vuxna i ett så tidigt skede som möjligt. I samverkan
med andra aktörer skapas förtroende och tilltro till socialtjänstens möjlighet att medverka till
en positiv förändring.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel föräldrar som slutför
en föräldraskapsutbildning

100 %

95 %

95 %

VB
2020

ANDT-förebyggande
arbete enligt
Preventionsindex mini (PImini)

87,5

77

70

VB
2020

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Barns rättigheter enligt barnkonventionen beaktas vid varje beslut
eller åtgärd som berör barn.

2020-01-01

2020-12-31

Boendestödjarna inom socialpsykiatri och funktionsnedsättning får
under året utbildning av familjeenheten gällande barnperspektiv i
arbetet

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Det har inte genomförts på grund av covid- 19 pandemin men kommer att genomföras under 2021.
Utreda möjligheter och metoder för att främja ungdomars
delaktighet

2020-01-01

2020-12-31

Nämndmål:
1.4.2. Invånare lever ett självständigt liv
Uppfylls helt
Beskrivning

Målgrupp: Barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning, personer inom socialpsykiatri,
personer med missbruk och äldre.
All myndighetsutövning är rättssäker och tillvaratar den enskildes resurser och erbjudna
insatser är av hög kvalitet och bygger på evidensbaserade metoder. Verksamheterna arbetar
med förebyggande och främjande insatser i ett tidigt skede, för att motverka ohälsa och
ojämlika livsförhållanden.
Verksamheterna arbetar för att personer i behov av stöd ska få möjlighet att forma sina egna
liv.
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Förväntat resultat

Invånare i behov av stöd får insatser och ett bemötande som stärker förmågan till ett
självständigt liv.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Sprida information om Program för tillgänglighet och delaktighet för
personer med funktionsnedsättning 2018-2023 till berörda
verksamheter.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Utveckla metoder och arbetssätt i syfte att stärka delaktighet för
personer med missbruk.

2020-01-01

2020-12-31

Nämndmål:
1.4.3. Anhörigas rättigheter tillgodoses
Uppfylls helt
Beskrivning

Målgrupper är anhöriga till personer över 65 år och anhöriga till personer med
funktionsnedsättning samt anhöriga till personer som lever med missbruk och psykisk ohälsa.
Prioriterad målgrupp är barn. Anhörigas livssituation och behov av stödinsatser
uppmärksammas genom medarbetarnas kunskap om gällande lagstiftning, Stockholms stads
program för stöd till anhöriga 2017-2020 och de situationer som anhöriga kan befinna sig i för
att kunna vägleda och informera om stödinsatser.
Förväntat resultat

Anhörigas livssituation uppmärksammas i verksamheterna och de får information om och
erbjuds stödinsatser för att förebygga ohälsa.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nya medarbetare genomgår Nka:s webbutbildning om anhörigstöd.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.4.4. Personer i relationer där våld förekommer får det stöd de behöver
Uppfylls helt
Beskrivning

Målgrupp: Personer som utsätts för våld i nära relationer och våldsutövare. En prioriterad
målgrupp är barn och unga som utsätts för våld. Nämnden uppnår målet genom att arbeta
enligt stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 20172020 och i samverkan med relationsvåldscentrum i innerstaden (RVCI).
Förväntat resultat

Invånare som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck erbjuds
individuellt utformade stödinsatser utifrån behov i syfte att förändra sin situation.
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Våldsutövare får insatser för att bryta sitt beteende. Barn och unga som utsätts för våld i nära
relation får skydd och stöd och barn och unga som finns i nära relationer där våld förekommer
uppmärksammas och får stöd. Medarbetare har kunskap om våld och att upptäcka våld i nära
relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck och kan ge stöd åt den enskilde.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Andel våldsutsatta som
fullföljer behandling på
Relationsvåldcentrum
Innerstaden (RVCI)

72,22 %

100

76

70 %

2020

Andel våldsutövare som
fullföljer behandling på
Relationsvåldscentrum
Innerstaden (RVCI)

78,57 %

75

100

60 %

2020

Antal personer som
utsatts för våld i nära
relation som är kända av
socialtjänsten

184

13

171

60

2020

Indikator

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Analys
Det är få män som söker hjälp. Motståndet för en våldsutsatt man att söka hjälp verkar vara stort, vilket med största
sannolikhet handlar om rådande mansnormer.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra screeningperioder med fokus på Freda-kortfrågor för
att identifiera och ge stöd till våldsutsatta och våldsutövare.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Screeningperioden har inte kunnat genomföras på grund av covid-19 pandemin eftersom det inte gått att genomföra fysiska
möten. Aktiviteten kommer att genomföras under 2021.
Utveckla metoder och arbetssätt i syfte att stärka målgruppens
delaktighet.

2020-01-01

2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet,
trygghet och självbestämmande
Uppfylls delvis
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis har
uppnåtts. Bedömningen grundar sig på att underliggande indikatorer och det underliggande
nämndmålet delvis har uppnåtts.
Indikatorerna baseras till stor del på resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning som
genomförts under året. Förvaltningens resultat skiljer sig inte nämnvärt utifrån stadens resultat
då förvaltningens resultat i vissa fall är något sämre, i nivå med eller något bättre än stadens
resultat. Svarsfrekvensen på vård- och omsorgsboende är också låg i förhållande till
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föregående år. En möjlig analys kan vara att det förelåg besöksstopp på vård- och
omsorgsboende under den tid som brukarundersökningen skickades ut vilket försvårade för
anhöriga att besvara enkäten. Analys av resultaten från brukarundersökningen visar på viss
skillnad i resultatet utifrån kön, upplevd hälsa, ålder samt vem som svarat på
brukarundersökningen; den enskilde själv eller någon annan.
Förvaltningen gör även bedömningen att den pågående covid-19 pandemin påverkat resultatet
för brukarundersökningen då detta medfört att verksamheterna inom äldreomsorgen har fått
prioritera kärnverksamhet framför kvalitetsutveckling. Förvaltningen arbetar aktivt för att
uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet utifrån rådande situation men ser
att arbetet inte har gett full effekt på resultatet av brukarundersökningen.
Trygg och individuellt anpassad omsorg av god kvalitet

Äldre ska känna trygghet i den omsorg som ges inom hemtjänst, dagverksamhet och vård- och
omsorgsboende. Den pågående covid-19 pandemin har bidragit till en ökad oro både hos äldre
och anhöriga vilket sannolikt bidrar till att upplevelsen av trygghet påverkas. Detta bekräftas
till viss del av brukarundersökningen från Socialstyrelsen där resultatet avseende trygghet är
en procentenhet lägre än föregående år för äldre som bor hemma med stöd av hemtjänst. För
äldre boendes på vård- och omsorgsboende visar resultatet istället att upplevelsen av trygghet
är högre än föregående år. Upplevelsen av trygghet är även hög utifrån brukarundersökningen
som gjorts på dagverksamheterna Mimer och Klockhuset, båda i egen regi. Äldre som
upplever sin hälsa som god känner sig i högre utsträckning tryggare än äldre som upplever en
någorlunda eller dålig hälsa, oavsett om den äldre bor hemma eller på vård- och
omsorgsboende. Detta skulle kunna bero på att känslan av att vara i beroendeställning ökar för
äldre som har ett nedsatt hälsotillstånd, vilket i sin tur skulle kunna påverka upplevelsen av
trygghet.
Sedan föregående år har resultaten från brukarundersökningen för hemtjänst inom nämndens
ansvarsområde sjunkit inom de flesta områden, bland annat gällande förtroende för och
bemötande från personalen, tillgänglighet och sammantagen nöjdhet. En möjlig analys till de
nedåtgående resultaten kan vara hemtjänstens ansträngda läge under pandemin där
verksamheterna har fått göra prioriteringar och personalresurser har utökats vilket påverkar
personalkontinuiteten. Andelen äldre som upplever att de kan påverka vilka tider de får hjälp
har däremot ökat, vilket kan inverka på den äldres känsla av självbestämmande. Inom den
kommunala hemtjänsten har andelen äldre som upplever att hemtjänstpersonalen bemöter
dem på ett bra sätt ökat enligt resultatet från både brukarundersökningen och
kvalitetsuppföljning på individnivå. Samtidigt visar kvalitetsuppföljningen att endast drygt
hälften av de svarande upplever att det är ungefär samma personer som utför hjälpen i den
kommunala hemtjänsten. Den kommunala hemtjänsten har under året implementerat ramtid
som arbetssätt samt arbetat med genomförandeplaner, personalkontinuitet och samverkan
inom enheten. Utifrån resultaten av brukarundersökningen och kvalitetsuppföljningen på
individnivå tydliggörs att enheten måste fortsätta utveckla arbetet med personalkontinuitet,
tillgänglighet och möjlighet för den äldre att påverka hur hjälpen utförs.
Resultatet av brukarundersökningen för vård- och omsorgsboenden inom nämndens
ansvarsområde visar på en ökning av nöjdheten inom flertalet områden, exempelvis trivsel,
bemötande och möjlighet till självbestämmande. Även resultatet från kvalitetsuppföljning på
individnivå visar att äldre i mycket hög grad upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs.
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Däremot har den sammantagna nöjdheten sjunkit inom privata vård- och omsorgsboenden och
boenden på entreprenad. På det kommunala vård- och omsorgsboendet har det istället skett en
markant ökning av den sammantagna nöjdheten från 56 procent år 2019 till 88 procent i år.
För att äldre i större utsträckning ska få en tryggare och mer kvalitetssäker omsorg har det
kommunala vård- och omsorgsboendet under året arbetat med en systematisk egenkontroll
kring granskning av social dokumentation. Personal som upplever att den sociala
dokumentationen är svår kan få stöttning av språkombud som finns på varje avdelning.
Inkomna avvikelser, synpunkter och klagomål hanteras och analyseras systematiskt på
regelbundna kvalitetsråd i syfte att öka verksamhetens kvalitet. Fokus under år 2020 har legat
på utveckling av genomförandeplaner, kontaktmannaskap och tvärprofessionellt teamarbete.
Resultatet av brukarundersökningen visar på att enheten måste fortsätta utveckla arbetet med
trivsel, information om var synpunkter och klagomål kan lämnas samt möjlighet för den äldre
att kunna påverka vid vilka tider hjälpen utförs.
Utifrån brukarundersökningen framgår vidare att andelen äldre som fick välja utförare av
hemtjänst samt upplever att handläggarens beslut är anpassat efter det egna behovet har ökat
ytterligare det senaste året. Resultatet från beställarenhetens egen brukarenkät visar på att
äldre upplever en hög delaktighet i utredningen. Män upplever dock i lägre grad än kvinnor
att utredningen ger en bra beskrivning av den egna situationen. Samtidigt är andelen män som
upplever ett välfungerande samarbete mellan beställarenheten, primärvård och hemtjänst
högre än andelen kvinnor. Den upplevda tillgängligheten hos beställarenheten har ökat något
sedan föregående år.
En trygg omsorg grundas även på personalens kompetens att möta äldre utifrån deras
individuella behov och förutsättningar. Under året har det kommunala vård- och
omsorgsboendet samt äldreomsorgens beställarenhet beviljats medel för kompetensutveckling
kring demens och geriatrik. På vård- och omsorgsboendet har medlen använts till utbildning
inom bland annat bemötande vid demenssjukdom, psykisk ohälsa kopplat till åldrande,
multisjuklighet samt BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom).
Beställarenheten har påbörjat utbildning i ”Stjärnmärkt - en utbildningsmodell för Svenskt
Demenscentrum", vilken kommer att pågå in på nästa år. Under året har enheten även
anordnat en grundkurs i MI (motiverande samtal) för de medarbetare som inte tidigare har
genomgått utbildningen. På den kommunala hemtjänsten har demensföreläsningar
genomförts. Det kommunala vård- och omsorgsboendet har slutfört en utbildning kring
palliativ vård och palliativt förhållningssätt. Medel har även beviljats för att erbjuda extern
handledning till enhetens hälso- och sjukvårdspersonal. Till följd av covid-19 har enheten
istället fokuserat på sjuksköterskornas handledning av omvårdnadspersonal samt följsamhet
till rutiner och dokumentation. Under hösten har hälso- och sjukvårdpersonalen haft
utbildning i dokumentation av en extern utbildare och två dokumentationsstödjare har utsetts.
Ett fokusområde under 2020 har varit att förbättra patientsäkerhetsarbetet samt öka
användandet av riskbedömningar och nationella kvalitetsregister. Under stora delar av 2020
har patientsäkerhetsarbetet varit kopplat till covid-19 i syfte att förhindra smittspridning.
Utbildningssatsningar i basal hygien, smittspridning och användandet av skyddsmaterial har
prioriterats framför andra förbättringsområden. Genom att höja kunskapen kring basal hygien
ökas också följsamheten på kort- och lång sikt vilket leder till ett förankrat arbetssätt i den
ordinarie verksamheten och ökad kvalitet i insatserna för den äldre. Utifrån de
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verksamhetsuppföljningar som genomförts anses hälso- och sjukvården bedrivas i enlighet
med gällande lagar och riktlinjer, även om det finns förbättringsområden inom hälso- och
sjukvårdsdokumentation och att arbeta riskförebyggande med fall, trycksår, nutrition,
munhälsa och inkontinens.
Samverkan för en trygg och sammanhållen vård och omsorg

Den rådande situationen har ställt krav på att såväl kommunala som regionala verksamheter
gemensamt säkerställer kvalitet och förhindrar smittspridning. Förvaltningen har sedan
tidigare en väl uppbyggd samverkan mellan äldreomsorgens beställarenhet,
hemtjänstutförarna, stadsdelsområdets minnesmottagning, primärvård och
primärvårdsrehabilitering för att upprätthålla en trygg och sammanhållen vård och omsorg. I
samband med covid-19 pandemin har den etablerade samverkan med väl uppbyggda
kontaktvägar underlättat samarbetet både på en övergripande nivå och i individärenden.
Samverkansdialoger har i huvudsak skett via mail och telefon. Fysiska möten har ställts om
till digitala möten. Bland annat har ett samverkansmöte mellan beställarenheten och samtliga
hemtjänstutförare med kontor inom stadsdelsområdet genomförts digitalt. Ett
samverkansmöte med samtliga primärvårdsmottagningar inom Norrmalms stadsdelsområde
har ägt rum och två kompletterande digitala möten med en primärvårdsmottagning har
efterföljt. Även om resultatet av beställarenhetens egen brukarenkät påvisar en högre nöjdhet
gällande samverkan än föregående år, så visar resultatet av beställarenhetens egen
anhörigenkät behov av att utveckla samverkan mellan primärvårdsmottagningarna, hemtjänst
och biståndshandläggarna för att anhöriga ska uppleva en trygg och sammanhållen vård.
Under året har det lokala samverkansprogrammet för personer med demenssjukdom eller
kognitiv svikt reviderats för att aktualisera och vidareutveckla samverkan. Fokusområde för
revideringen var förtydligande gällande framtidsfullmakt och anhörigbehörighet samt ett
klargörande av husläkarmottagningens ansvar för uppföljning av demenssjukdom efter
utskrivning från minnesmottagningen.
Som ett redskap för att nå en sammanhållen vård används SIP (samordnad individuell plan).
Under året har antalet genomförda SIP-möten minskat i jämförelse med föregående år,
förmodligen med anledning av restriktioner gällande fysiska möten och besöksstopp på
sjukhus. Ett annat skäl har varit att ett lägre antal kallelser till SIP från primärvården har
inkommit vid utskrivning av personer från sjukhus. Under året har 66 SIP-möten genomförts,
21 har varit män och 45 har varit kvinnor. SIP-möten har främst genomförts via telefon eller
video. På beställarenheten finns en resursperson för SIP som har en stödjande och rådgivande
funktion i ärenden där SIP kan vara aktuellt.
I början av året inledde förvaltningen en samverkan med församlingarna inom
stadsdelsområdet. Syftet var bland annat att nå ut med information om äldreomsorgens
verksamheter till fler äldre. Genom samverkan med flera aktörer ökar möjligheten att
stödinsatser ges i tid och kontaktvägar finns nu etablerade. Volontärer från församlingar och
frivilligorganisationer finns inom verksamheterna på den förebyggande enheten och har även
varit behjälpliga med inköp till äldre under covid-19 pandemin.
Tryggt mottagande i hemmet

För att skapa en trygg och hållbar hemgång för personer som skrivs ut från slutenvård kan
äldre erbjudas Tryggt mottagande i hemmet. Förvaltningen har sedan tidigare ett samarbete
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med Kungsholmens stadsdelsförvaltning gällande Tryggt mottagande i hemmet där
medarbetarna har sin tillhörighet till Kungsholmens stadsdelsförvaltning men utför uppdrag åt
Norrmalms stadsdelsnämnd. Under året har Tryggt mottagande tagit emot 23 personer (11
män 12 kvinnor). Till följd av covid-19 pandemin har Tryggt mottagande-teamet i perioder
ställts om till att verka som förstärkningsteam till kommunal hemtjänst för stadsdelsområdena
Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm vilket förklarar att antalet är lägre i förhållande till
föregående år. Utifrån Tryggt mottagandes egen enkät som lämnas efter avslutad insats
framgår det att samtliga upplevde att det var mycket eller ganska tryggt att bli mottagen av
personalen. Av resultatet framgår även att samtliga är mycket eller ganska nöjda med
informationen och koordineringen av olika insatser från personalen.
Sociala aktiviteter och ofrivillig ensamhet

Till följd av covid-19 pandemin riskerar den ofrivilliga ensamheten öka vilket även bekräftas i
resultatet av årets brukarundersökning där upplevelsen av ensamhet är något högre än
föregående år. Genomförd jämställdhetsanalys visar att kvinnor i större utsträckning bor
ensamma hemma med hemtjänst och att kvinnor upplever ensamhet i högre utsträckning än
män även om skillnaden är marginell.
Upplevelsen av ensamhet skiljer sig också för de svaranden som bor på vård- och
omsorgsboende och de som bor hemma med hemtjänst, där de som bor på vård- och
omsorgsboende i högre utsträckning upplever ensamhet. Ett led i att förebygga ensamhet kan
vara att erbjuda sociala aktiviteter och utevistelse. Resultatet från årets brukarundersökning
påvisar att utevistelse och aktiviteter är utvecklingsområden även om förvaltningens resultat
är något högre än stadens. De som upplever sin hälsa som god är i högre utsträckning mer
nöjda med aktiviteterna och möjligheterna att komma ut än de som upplever sin hälsa som
sämre. En analys som följer av detta är att vård- och omsorgsboendena i större utsträckning
behöver anpassa aktiviteterna utifrån individens behov, önskemål och intressen. Det
kommunala vård- och omsorgsboendet har via aktivitetsombud arbetat med att skapa ökad
delaktighet genom att önskemål tydliggjorts i genomförandeplanen och rutiner för
egenkontroller av aktiviteter har initierats för att säkerställa hur aktiviteterna genomförts och
vilka som har deltagit.
Brukarundersökningar har under året genomförts på Klockhusets dagverksamhet och Mimers
dagverksamhet, båda i egen regi. Sammantaget finns utvecklingsområden rörande
aktiviteternas utformning och förmåga att påverka aktiviteternas innehåll och en
handlingsplan har upprättats. Mot bakgrund av resultatet ser förvaltningen behov av att
utveckla aktiviteternas innehåll i samråd med deltagarna för att på så sätt öka nöjdheten och
främja till fysisk- och social aktivitet.
Till följd av covid-19 har aktivitetscentret, dagverksamheten Klockhuset i egen regi och den
kommunövergripande öppna mötesplatsen endast haft öppet januari-februari samt septembernovember. Då verksamheterna hållit stängt har den förebyggande enheten ställt om sin
verksamhet till att främst bistå med sociala, stödjande och vägledande samtal. Aktiviteter har
anordnats utomhus eller digitalt och enskilda promenader har erbjudits. Den förebyggande
enheten har även ökat sin samverkan med församlingar och frivilligorganisationer.
Som ett led i att förebygga behov av stöd och ofrivillig ensamhet samt främja äldre att leva ett
självständigt liv sprider förvaltningen information om aktiviteter och sociala mötesplatser på
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olika språk, både från det civila samhället men även i nämndens regi. Då den årliga
seniordagen för personer över 80 år ställdes in till följd av covid-19 beslutade förvaltningen
att istället skicka ett informationsbrev med aktuella aktiviteter, anhörigstöd samt
kontaktuppgifter till nämndens olika verksamheter. Förvaltningen ser ytterligare behov av att
utveckla arbetet med att sprida information och att på ett strukturerat och målgruppsanpassat
arbetssätt hitta nya kommunikationskanaler.
Förvaltningen arbetar med att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet genom att i ett
tidigt skede identifiera äldre som riskerar att bli vräkta. Samverkan sker internt på
förvaltningen och externt med bland annat hyresvärdar. Sedan januari 2020 har funktionen
bolots implementerats i befintlig verksamhet. Funktionen som var på projekt under 2019
visade att tidigt identifiera och rikta arbetet med äldre som riskerar avhysning, lever i
hemlöshet eller osäkra boendeförhållanden varit framgångsrikt. Under året har bolotsen
arbetat med 39 ärenden (15 kvinnor och 24 män) där vissa ärenden har kunnat avslutas medan
andra fortfarande är pågående. Sammantaget har antalet vräkningsärenden kända av
förvaltningen ökat i förhållande till föregående år, samtidigt har andelen ärenden där
processen lyckats avbrytas ökat och färre andel inledda avhysningar har rapporterats.
Aktivitetscenter

Stockholms stad ska vara en äldrevänlig stad och förvaltningen arbetar för ett äldrevänligt
stadsdelsområde. Norrmalms stadsdelsförvaltning har en förebyggande enhet där
aktivitetscentren och aktivitetssamordnaren är organiserade. Aktivitetssamordnaren ansvarar
för att planera, organisera och genomföra aktiviteter på Norrmalms seniorboenden. Aktiviteter
finns på Väduren och Väderkvarnens seniorboende. Riddarsporrens seniorboende finns i
samma byggnad som Vasaträffen vilket gör att boenden där enkelt kan delta i Vasaträffens
aktiviteter. Till följd av covid-19 pandemin har aktivitetscentret i perioder varit stängt. För att
bryta isolering och psykisk ohälsa har aktivitetscentret ställt om sin verksamhet. Det flesta av
aktiviteterna har skett utomhus såsom gymnastik, boule, qigong och tipspromenad. Även
promenader och aktiviteter via nätet har erbjudits. En kulturkatalog har tagits fram med
upplevelser på webben och digitala fikaträffar. Förvaltningen konstaterar att
deltagandefrekvensen sjönk då aktiviteterna ändrade utformning. Detta har även synliggjort
ett digitalt utanförskap hos målgruppen, som inte i lika hög grad som andra åldersgrupper
använder sig av ny teknik för att upprätthålla sina sociala kontakter. Mot bakgrund av det
kommer förvaltningen under nästkommande år fokusera på att hitta arbetssätt för att stärka
äldres förmåga att tillgodogöra sig digital teknik.
Förvaltningens aktivitetssamordnare har även arbetat uppsökande gentemot tidigare besökare
som påverkats av att verksamheterna fått stänga för att minska den ofrivilliga ensamheten och
upprätthålla kontakt. Utifrån förvaltningens enkäter som besvaras av besökare på
aktivitetscentret och den kommunövergripande öppna mötesplatsen framkommer att
merparten är nöjda med bemötandet hos personalen, utbudet av aktiviteter samt utbudet i
caféet. Mot bakgrund av att verksamheterna i perioder har hållit stängt är enkätens
svarsfrekvens låg i förhållande till tidigare år och därför bör analysen göras med en viss
försiktighet.
Ungdomsbesök inom äldreomsorgen

Det kommunala vård- och omsorgsboendet har beviljats medel för att varje vecka ta emot
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ungdomsbesök, vilka syftar till att skapa meningsfulla möten mellan generationer och ge unga
en utvecklande start i arbetslivet. Till följd av covid-19 har besöken utformats i enlighet med
rekommendationer för att minska smittspridning. Besöken har i stor utsträckning skett
utomhus. På nationaldagen sjöng ungdomarna nationalsången och andra sommarvisor.
Ungdomarna har även gjort pepparkakshus som pryder avdelningarna och genomfört ett
luciatåg. I syfte att upprätthålla kontakt och minska den ofrivilliga ensamheten har
ungdomarna även gjort bildspel, teckningar och skrivit brev då de inte har kunnat besöka
boendet.
Kost och måltidssituation

Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning upplever äldre som skattat sin hälsa som god i
hög utsträckning att måltiden är en trevlig stund medan endast hälften av de som skattar sin
hälsa som någorlunda eller dålig upplever detsamma. Utifrån måltidobservationer i början av
året konstaterades att det kommunala vård- och omsorgsboendet hade brister i utbudet av
köksmaterial och låg delaktighet i måltiden vilket även bekräftas i resultatet av
brukarundersökningen där andelen äldre som upplever att maten smakar bra på vård- och
omsorgsboenden har sjunkit sedan föregående års mätning. Mat och måltider är ett prioriterat
område och under året har arbetet med mat och måltider systematiserats och stödmaterial för
att förbättra rutiner kring måltiderna har tagits fram med stöd av stadsdelsförvaltningens
dietist. Dietisten har även utbildat det kommunala vård- och omsorgsboendets sjuksköterskor
om kostens betydelse vid insjuknande i covid-19. Det kommunala vård- och omsorgsboendet
har ett måltidsombud per avdelning, som ansvarar för att måltidssituationen individanpassas
efter den äldres behov. Som ett led i att utveckla arbetet ytterligare samt att bidra till ökad
kunskap inom hemtjänst, den förebyggande enheten samt beställarenheten, kommer dietisten,
som tidigare arbetade halvtid, att anställas på heltid från och med årsskiftet.
Förvaltningen beviljades under året medel från projektet Matlyftet som syftar till insatser för
att motverka undernäring och ofrivillig ensamhet och stärka den sociala dimensionen kring
måltiderna för äldre. Det kommunala vård- och omsorgsboendet har bland annat hyrt in en
glassvagn, anordnat en grillning i samband med allhelgonahelgen samt gjort inköp av
inventarier för att förbättra måltidsmiljön. Under våren genomfördes måltidsobservationer och
utifrån resultatet satte enheten upp måltidschecklistor på varje avdelning samt köpte in
inventarier för att förbättra måltidsmiljön. Under hösten gjordes nya observationer där det
framkom att brister i livsmedelshygienen och delaktighet kring måltiderna är ett fortsatt
utvecklingsområde tillsammans med implementeringen av måltidschecklistan som arbetssätt.
Enheten har även genomfört nattfastemätningar vid två tillfällen; ett under våren och ett under
hösten. Enligt Socialstyrelsen ska nattfastan inte vara längre än 11 timmar. Resultatet visar att
det senaste medelvärdet är 10 timmar och 56 minuter, vilket är 2 timmar och 8 minuter
kortare än vid vårens mätning. För att uppnå resultatet har enheten bland annat senarelagt
middagen och arbetat med att erbjuda näringsrika mellanmål. Arbetet med nattfasta fortlöper
för att hitta individuella lösningar då enskilda personer fortfarande har en för lång nattfasta.
På den kommunövergripande öppna mötesplatsen har besökarna möjlighet att köpa bakverk
och smörgåsar samt att en dag i veckan delta i sopplunch. Köket och matsalen på den
kommunövergripande öppna mötesplatsen planerades att byggas om till mottagningskök
under 2020. Till följd av förseningar till stor del beroende av covid-19 har inte ombyggnation
kunnat genomföras enligt plan. Under 2021 kommer arbetet att fortskrida då förvaltningen ser
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stora vinster med att erbjuda utökade möjligheter till gemensamma måltider, vilket även
ligger i linje med stadens ambition för öppna mötesplatser och aktivitetscenter. Den
förebyggande enheten har också beviljats medel från Matlyftet och gjort inköp av porslin i
syfte att förbättra måltidsmiljön. På dagverksamheterna i egen regi, Klockhuset och Mimer,
visar brukarundersökningen att båda behöver arbeta med att utveckla de äldres delaktighet i
måltiderna. I syfte att utveckla måltiderna genomfördes ett studiebesök på en annan
dagverksamhet i staden. En möjlig anledning till resultatet på Klockhuset kan vara att de äldre
inte får ta av maten själva. Innan verksamheten stängdes i mars påbörjades implementeringen
av karottsystem, vilket innebär att de äldre tar av maten på egen hand, men till följd av covid19 har arbetssättet inte kunnat fortsätta.
Välfärdsteknik

Förvaltningen följer de pilotprojekt som pågår i staden med smarta lås och digital tillsyn och
inväntar att denna teknik kan börja användas. Digital teknik nyttjas för att underlätta det
dagliga arbetet. Exempelvis har digitala inköp implementerats i den kommunala hemtjänsten
som ett led i att öka valfrihet och självbestämmande. På den kommunövergripande öppna
mötesplatsen erbjuds bland annat föreläsningar och workshops om internet och digital
kommunikation. En ideell IT-förening, ”SeniorNet”, har besökt verksamheten en gång per
vecka för att inspirera och hjälpa besökare att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Till
följd av covid-19 har besöken ställts in stora delar av året. Det digitala interaktiva spelet
Tovertafel används på dagverksamheterna och på vård- och omsorgsboende för att främja till
rörelse och sociala interaktioner för personer med demenssjukdom. Ett flertal digitala
samverkansmöten har ägt rum mellan beställarenheten och hemtjänstutförare inom
Norrmalms stadsdelsområde.
Det kommunala vård- och omsorgsboendet har under hösten sökt och beviljats medel för att
öka enhetens digitalisering. Medlen har använts till att anställa en resursperson som har
utbildat personal i välfärdsteknik samt säkerställt att den tekniska utrustning som finns
fungerar. Tv-skärmar har även satts upp i syfte att delge information till personal, boende och
anhöriga. Att använda digitala verktyg har varit centralt då besöksstoppet började gälla. Bland
annat har personalen hjälpt de boende att hålla kontakt med anhöriga genom digitala verktyg
och anhörigmail har skickats ut i tätare frekvens för att upprätthålla insyn och känslan av
delaktighet.
Lika rättigheter för alla

Äldre ska få ett inkluderande och värdigt bemötande i kontakten med äldreomsorgen. Män
och kvinnor ska ha tillgång till likvärdig omvårdnad och beslut rörande insatser.
Förvaltningen genomför genomlysningar av myndighetsbeslut för att säkerställa en jämställd
och jämlik biståndshandläggning. Brukarundersökningar analyseras för att uppmärksamma
skillnader i upplevelser mellan könen för att kunna säkerställa ett jämställt utförande av
insatser. Under året har äldreomsorgens beställarenhet arbetat fram ledorden bemötande,
rättssäkerhet och klientfokus som beskriver vad de äldre kan förvänta sig i mötet med
medarbetare från enheten. Enheten har även upprättat en normkritisk intervjuguide för
hembesök där fokus är på frågor fria från föreställningar utifrån kön, sexualitet och
familjemönster.
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Goda exempel





Nattfastan på kommunens vård- och omsorgsboende har minskat med 2 timmar och 8
minuter under året. För att uppnå resultatet har boendet bland annat senarelagt
middagen och arbetat med att erbjuda näringsrika mellanmål.
Trots att aktivitetscenter och den kommunövergripande öppna mötesplatsen i perioder
hållit stängt visar brukarenkäten som förvaltningen genomför att nöjdheten avseende
aktiviteter som erbjudits är hög.
Välfärdsteknik har i större utsträckning använts framförallt i syfte att upprätthålla
aktiviteter, minska den ofrivilliga ensamheten samt att öka anhörigas insyn och
känslan av delaktighet.
Indikator

Andel boende på vårdoch omsorgsboende som
upplever att måltiden är
en trevlig stund på dagen

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

62 %

59 %

63 %

61 %

Progno
s helår

Årsmål

70 %

KF:s
årsmål

Tas
fram av
nämnd

Period

2020

Analys
Årsmålet nås inte och nämndens resultat är något lägre än stadens resultat. Det är fortsättningsvis en skillnad mellan män
och kvinnor liksom föregående år men helhetsresultatet är något bättre. Att göra en jämförelse mellan verksamheterna är
inte relevant, då vissa verksamheter har relativt få svarande och därför borde analysen göras med en viss försiktighet. Av de
som skattat sin hälsa som god upplever 87 procent att måltiden är en trevlig stund medan endast 51 procent av de som
skattar sin hälsa som någorlunda/dåligt hälsotillstånd upplever att måltiden är en trevlig stund. Mat och måltider är ett
prioriterat område som stadsdelens dietist och det kommunala vård- och omsorgsboendet arbetar aktivt med genom bland
annat måltidsobservationer och nattfastemätningar. För att förbättra resultatet ytterligare behövs mer dietistresurser för att
utbilda och handleda omsorgspersonal samt arbeta vidare med att förbättra inomhusmiljö vilket har betydelse i upplevelse av
måltider. Förvaltningens verksamhetsuppföljningar visar att verksamheterna på olika sätt arbetar för att förbättra
måltidsupplevelsen för de boende men att det är ett fortsatt utvecklingsområde.
Andel boende på vårdoch omsorgsboende som
upplever att möjligheten
att komma utomhus är bra

58 %

40 %

66 %

52 %

57 %

Tas
fram av
nämnd

2020

Andel omsorgstagare som
upplever att de kan
påverka hur hjälpen utförs
i hemtjänsten

81 %

83 %

80 %

81 %

86 %

86 %

2020

Analys
Årsmålet nås inte och nämndens resultat är något lägre än stadens resultat. Socialstyrelsens brukarundersökning visar att
äldre som själv svarat på enkäten, 82 procent, i högre utsträckning än när någon annan svarat på enkäten, 75 procent,
upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs. För den kommunala hemtjänsten har resultatet minskat något från
föregående år där 80 procent upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs. Nämndens resultat påvisar ingen markant
skillnad mellan kön. Den kommunala hemtjänsten har arbetat intensivt med att ha aktuella och uppdaterade
genomförandeplaner för att på så sätt försäkra sig om att den enskilde har uttryckt sina önskemål. För att förbättra resultat
behöver hemtjänsten i egen regi utveckla sitt arbetssätt med implementering av genomförandeplaner vidare.
Andel omsorgstagare som
upplever att de kan
påverka hur hjälpen utförs
på vård- och
omsorgsboende

71 %

68 %

73 %

78 %

77 %

77 %

2020

Analys
Årsmålet nås inte och nämndens resultat är lägre än föregående år. Nämndens resultat är även lägre än stadens resultat för
innevarande år. Resultatet från kvalitetsuppföljning som genomförs på individnivå visar att 98 procent upplever att det
oftast/alltid kan påverka hur hjälpen utförs vilket överstiger kommunfullmäktiges årsmål. Att göra en jämförelse mellan
verksamheterna är inte relevant, då vissa verksamheter har relativt få svarande och därför borde analysen göras med en

Sankt Eriksgatan 117
start.stockholm
08-508 09 014

Tjänsteutlåtande
Sid 56 (109)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

viss försiktighet. Skillnaden i procentenheter mellan män och kvinnor är stabil i förhållande till föregående år.
Socialstyrelsens brukarundersökning visar att äldre som skattar sin hälsa som god, 81 procent i högre utsträckning upplever
att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras än de som skattar sin hälsa någorlunda/dålig,
66 procent. Mot bakgrund av resultatet ser nämnden att arbetet med värdegrunden behöver intensifieras för att öka de äldres
självbestämmande.
Andel trygga
omsorgstagare i
hemtjänsten

79 %

85 %

77 %

80 %

81 %

Tas
fram av
nämnd

2020

Analys
Årsmålet nås inte och nämndens resultat är något lägre än stadens resultat. Av de som skattat sin hälsa som god upplever
91 procent att det är ganska tryggt/mycket tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänst medan 73 procent av de som skattar
sin hälsa som någorlunda/dåligt hälsotillstånd upplever att det är ganska tryggt/mycket tryggt att bo hemma med hemtjänst.
Covid-19 har bidragit till en ökad oro både hos äldre och anhöriga vilket sannolikt bidrar till att upplevelsen av trygghet med
stödet från hemtjänsten påverkas.
Andel trygga
omsorgstagare i vård- och
omsorgsboende

86 %

82 %

88 %

83 %

87 %

Tas
fram av
nämnd

2020

Analys
Årsmålet nås inte fullt ut men är bättre än föregående år. Nämndens resultat är i nivå med stadens resultat. Att göra en
jämförelse mellan verksamheterna är inte relevant, då vissa verksamheter har relativt få svarande och därför borde analysen
göras med en viss försiktighet. Av de som skattat sin hälsa som god upplever 96 procent att det är ganska tryggt/mycket
tryggt att bo på äldreboende medan 82 procent av de som skattar sin hälsa som någorlunda/dåligt hälsotillstånd upplever att
det är ganska tryggt/mycket tryggt att bo på äldreboende. För att äldre i större utsträckning ska känna sig trygga har det
kommunala vård- och omsorgsboendet bland annat ökat sin personalkontinuitet samt sett över belysningen på innergården.
Covid-19 har bidragit till en ökad oro både hos äldre och anhöriga vilket sannolikt bidrar till att upplevelsen av trygghet på
äldreboende påverkas.
Andelen nöjda
omsorgstagare i
dagverksamhet

95 %

91 %

100 %

86 %

92 %

92 %

2020

Andelen nöjda
omsorgstagare i
hemtjänst

80 %

85 %

77 %

81 %

85 %

85 %

2020

Analys
Årsmålet nås inte och nämndens resultat är något lägre än stadens resultat. Förvaltningen tror att den pågående covid-19pandemin har påverkat resultatet då rådande situation har medfört prioriteringar i verksamheterna. Socialstyrelsens
brukarundersökning visar att män i högre utsträckning än kvinnor är nöjda med hemtjänsten. Undersökningen visar även att
äldre som själva svarat på enkäten, 81 procent, i högre utsträckning är nöjda än när någon annan svarat på enkäten, 73
procent. Årsmålet nås för äldre med upplevt gott hälsotillstånd, 87 procent, men inte för äldre som upplever sitt hälsotillstånd
som någorlunda eller dåligt, 76 procent. Den kommunala hemtjänsten når inte årsmålet och resultatet har sjunkit sedan
föregående år.
Andelen nöjda
omsorgstagare i vård- och
omsorgsboende

80 %

79 %

80 %

83 %

82 %

82 %

2020

Analys
Årsmålet nås inte och nämndens resultat är något lägre än stadens resultat. Kommunfullmäktiges årsmål uppnåddes
föregående år men förvaltningen tror att den pågående covid-19-pandemin har påverkat årets resultat. Socialstyrelsens
brukarundersökning visar att årsmålet nås för äldre som har ett gott hälsotillstånd, 96 procent, medan äldre som upplever sitt
hälsotillstånd som någorlunda eller dåligt är i lägre utsträckning nöjda, 73 procent. Kommunfullmäktiges årsmål nås på det
kommunala vård- och omsorgsboendet där andelen nöjda omsorgstagare 88 procent, vilket är högre än stadsdelsområdets
sammantagna resultat. Att göra en jämförelse mellan verksamheterna är inte relevant, då vissa verksamheter har relativt få
svarande och därför borde analysen göras med en viss försiktighet.
Antal personal en

11,9

11,6

10

Max 10

2020
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

hemtjänsttagare med
minst två besök om dagen
möter under en 14dagarsperiod

KF:s
årsmål

Period

person
er

Analys
Resultatet tas fram genom en kontinuitetsmätning som genomförs av stadsledningskontoret under hösten. Mätningen utförs
för samtliga hemtjänstutförare oavsett regiform. Nämndens och kommunfullmäktiges årsmål uppnås inte och nämndens
resultat är högre än stadens snitt. Årets resultat för privat regi är 11,4 personer och för kommunal regi 13,5 personer, vilket
är sämre än föregående år. Under år 2019 fokuserade den kommunala hemtjänsten på att förbättra personalkontinuiteten
vilket gav resultat på förra årets kontinuitetsmätning. Under nuvarande år har covid-19-pandemin påverkat bemanningen
inom hemtjänsten. Ett flertal vikarier och deltidsanställda har heltidsanställts då det funnits risk för frånvaro av ordinarie
personal och därmed uteblivna insatser hos de äldre. Konsekvensen har blivit sämre kontinuitet hos hemtjänsttagarna.
Trots att kontinuitetsmålet inte uppnås helt, upplever cirka 75 procent av hemtjänsttagarna att det är ungefär samma
personer som de får hjälp av enligt den individuella kvalitetsuppföljning som görs vid nyprövning av insatser, vilket är i linje
med stadens resultat. Den kommunala hemtjänsten genomför månatligen egenkontroller av kontinuiteten för att se trender
och tidigt upptäcka avvikelser.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och
stadsdelsnämnderna påbörja ett pilotsamarbete med Region
Stockholm för att stärka en sammanhållen vård och omsorg för
äldre samt utveckla ett relevant systemstöd för detta

2020-01-01

2020-12-31

Stadsdelsnämnderna ska införa möjligheten till digitala inköp

2020-01-01

2020-12-31

Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och
stadsdelsnämnderna införa IBIC inom biståndsbedömning för äldre

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Avvaktar införande av Esset samt mer information från Äldreförvaltningen och socialförvaltningen
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och
stadsdelsnämnderna se över reglerna för biståndsbedömningen för
och behovet av dagverksamhet

2020-01-01

2020-12-31

Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och
stadsdelsnämnderna stärka tillgången till personliga ombud för
äldre personer med psykisk ohälsa

2020-01-01

2020-12-31

Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över
koncepten aktivitetscenter och sociala träffpunkter och hur dessa
ska förhålla sig till varandra

2020-01-01

2020-12-31

Nämndmål:
1.5.1 Äldre är trygga och har en individuellt anpassad vård- och omsorg av god
kvalitet
Uppfylls delvis
Beskrivning

Målgrupp: invånare över 65 år.
Äldre är delaktiga och trygga genom att de kan påverka hur och när insatser utförs. Ofrivillig
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ensamhet ska förebyggas genom bland annat mötesplatser och social gemenskap. Äldre med
demens får riktat stöd av personal som har kunskap om demens och kognitiv svikt. Äldre i
behov av stöd från flera huvudmän erbjuds ett samordnat stöd, bland annat när de skrivs ut
från sjukhus.
Förväntat resultat

Äldre är trygga och nöjda med de insatser de har och är delaktiga i planeringen.
Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet delvis har uppnåtts. Bedömningen grundar sig på att
indikatorerna delvis har uppnåtts och aktiviteterna delvis genomförts under året.
Indikatorerna baseras på resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning som genomförts
under året. Förvaltningens resultat skiljer sig inte nämnvärt utifrån stadens resultat men analys
av resultaten visar på utvecklingsområden. Utvecklingsområdena ligger till grund för
verksamhetsplan samt tertialuppföljningar.
Äldre ska känna trygghet i den omsorg som ges inom hemtjänst, dagverksamhet och vård- och
omsorgsboende och en del i detta är att personalen som arbetar i verksamheterna ska ha den
kompetens som krävs för att möta målgruppens behov. Under året har medarbetare inom
förvaltningens äldreomsorg utbildats inom bland annat demens, psykisk ohälsa, motiverande
samtal, palliativ vård och palliativt förhållningssätt samt dokumentation.
Förvaltningen arbetar för att främja sociala aktiviteter och motverka ensamhet och ofrivillig
isolering. Trots det visar resultatet av brukarundersökningen att andelen äldre som besväras av
ensamhet är hög. I spåren av covid-19 kan den ofrivilliga ensamheten öka vilket kan påverka
upplevelsen av trygghet hos äldre och anhöriga. Detta bekräftas även i resultatet av
brukarundersökningen där resultatet för äldre boendes hemma är högre än föregående år.
Trygghetsskapande arbete för äldre har under året skett genom att förvaltningen öppnat upp
en stödlinje till äldre boende inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har även bedrivit
uppsökande verksamhet i form av anhörigstöd och kontaktskapande med äldre som under
perioden mars till september inte kunde besöka de stängda verksamheterna. För att bryta
isolering samt möjliggöra fysiska och sociala aktiviteter på ett säkert sätt har även
utomhusaktiviteter, promenader och aktiviteter via internet erbjudits.
Stadsdelsförvaltningen har en väl uppbyggd samverkan mellan beställarenheten,
hemtjänstutförare, stadsdelsområdets minnesmottagning, primärvård och
primärvårdsrehabilitering för att äldre och anhöriga ska uppleva en trygg och sammanhållen
vård och omsorg av hög kvalitet. Förvaltningens samverkan med interna och externa aktörer,
exempelvis hemtjänst och primär- och slutenvård, har fungerat väl under året. Samverkan har
utvecklats ytterligare för att möta nya förutsättningar i samband med covid-19 genom bland
annat fler digitala möten och ökat nyttjande av mail- och telefonkontakt.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period
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Indikator

Andel omsorgstagare som
upplever att måltiderna på
dagverksamheten är en
trevlig stund på dagen.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

79 %

Årsmål

KF:s
årsmål

90 %

Period

2020

Analys
Årsmålet nås inte och nämndens resultat är lägre än stadens resultat. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv anser män, 100
procent, i högre utsträckning att måltiderna är en trevlig stund i förhållande till kvinnor, 80 procent. En möjlig anledning till
resultatet är att de äldre tidigare inte själva fick ta av maten på dagverksamheten Klockhuset. För att göra de äldre mer
aktiva vid måltiderna och främja till ökad trivsel samt socialt samspel infördes i början av våren ett karottsystem, vilket
innebär att de äldre tar av maten på egen hand. Precis när det nya arbetssättet började implementeras stängdes
verksamheten. Till följd av covid-19 och därmed risk för smittspridning har arbetssättet inte kunnat fortsätta trots att
verksamheten åter öppnat.
Andel äldre som är nöjda
med aktiviteterna på vårdoch omsorgsboende

64 %

59 %

67 %

70 %

2020

Analys
Årsmålet nås inte men nämndens resultat är något högre än stadens resultat. Brukarundersökningens resultat är även i linje
med resultatet av den kvalitetsuppföljning som genomförs på individnivå. Att göra en jämförelse mellan verksamheterna är
inte relevant då flera verksamheter har för få svarande för att kunna få ett resultat. Socialstyrelsens brukarundersökning visar
att kvinnor i högre grad än män är nöjda med aktiviteterna. Undersökningen visar även att årsmålet nås för äldre som har ett
gott hälsotillstånd, där 80 procent är nöjda med aktiviteterna. Äldre som upplever sitt hälsotillstånd som någorlunda eller
dåligt är i lägre utsträckning tillfreds med aktiviteterna, 57 procent. Äldre över 80 år, 66 procent, är mer nöjda med
aktiviteterna än äldre under 80 år, 60 procent. Nämnden bör dock vara försiktig i att dra för stora slutsatser av
brukarundersökningen då flera verksamheter har för få svarande för att kunna få ett resultat. Under året har den pågående
covid-19-pandemin medfört att arbetet med att utveckla aktiviteterna inte har kunnat genomföras i den utsträckning som
planerades vid årets inledning. Det kommunala vård- och omsorgsboendet har även ställt om arbetssättet från
gruppbaserade aktiviteter till att omfatta enskilda aktiviteter efter den äldres önskemål och behov. Aktiviteter är ett prioriterat
utvecklingsområde på det kommunala vård- och omsorgsboendet. Aktivitetsmaterial har införskattats, ett nytt arbetssätt har
införts och verksamheten kommer att fortsätta med att utveckla sitt arbete med olika typer av aktiviteter.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Implementera stadens mat- och måltidspolicy på enheter inom
äldreomsorgen.

2020-01-01

2020-12-31

Uppsökande arbete för att sprida information till seniorer i syfte att
förebygga behov och främja att äldre ska leva ett självständigt liv.

2020-01-01

2020-12-31

Utifrån lokala förutsättningar utreda möjligheten till att införa
mötesplatser och träffpunkter som håller öppet även storhelger och
på sommaren.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Den kommunövergripande öppna mötesplatsen håller sedan tidigare öppet under sommaren. I ett första led har en enkät
lämnats till besökarna på den kommunövergripande öppna mötesplatsen för att kartlägga om behovet av utökade öppettider
gällande storhelger finns. Resultatet visade att 36 procent var positivt inställda till att utöka öppettiderna under storhelger.
Mot bakgrund av att mötesplatsen i perioder har hållit stängt är enkätens svarsfrekvens låg i förhållande till tidigare år och
därför bör analysen göras med en viss försiktighet. Förvaltningen ska fortsatt se över möjligheter att utöver sommaren även
hålla öppet under storhelger.
Utvärdera resultatet från implementeringen av mat- och
måltidspolicyn.

2020-01-01

2020-12-31

Analys
Måltiderna har observerats på varje avdelning vid två tillfällen under året enligt en observationsguide på Vård- och
omsorgsboende inom egen regi. Gemensamt för samtliga avdelningar är behovet av att öka delaktigheten och uppmuntra
och möjliggöra för de boende att mer aktivt delta i måltiden samt att uppmuntra till goda samtal runt bordet. En
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

måltidschecklista har arbetats fram i nätverket för mat och måltider som finns på varje avdelning men användandet av denna
som ett verktyg och hjälpmedel kring måltiden behöver fortsatt implementeras. För att förbättra måltiderna är det flera delar
som behöver fungera bättre och dessa är bättre information och delaktighet samt användning av måltidschecklista.
Vidareutveckla kunskapen inom äldreomsorgens enheter om
normer och säkerställa ett gott bemötande av äldre hbtq-personer

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Äldreomsorgens beställarenhet har en arbetsgrupp som fokuserar på att utveckla arbetet med jämställdhet och normkritik
utifrån verksamhetsplanens utvecklingsområden. Under året har arbetsgruppen bland annat ordnat en bokcirkel kring en bok
som handlade om att flytta in på boende med HBTQ-inriktning. Arbetsgruppen har även tagit fram en normkritisk
intervjuguide att använda vid möten med äldre.
Äldreomsorgens utförarverksamheter har till följd av covid-19 inte haft utrymme att arbeta tillräckligt med HBTQ-frågor under
året och aktiviteten kommer därför att fortlöpa under år 2021.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet en hållbart växande och dynamisk storstad med
hög tillväxt har uppfyllts. Bedömningen grundas på att de fem verksamhetsområdesmålen
som är kopplade till inriktningsmålet har uppfyllts.
Stadsdelsnämnden har formulerat nio nämndmål som alla bidrar till att uppfylla
kommunfullmäktiges inriktningsmål. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla
inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet. Nedan följer i
korthet det viktigaste insatserna för måluppfyllelse.
Nämndens arbete med platssamverkan Sergels torg har stärkt samverkan det lokala
näringslivet och lokala fastighetsägare. Genom att utveckla former för samverkan med aktörer
utöver deltagarna i avtalet kan platssamverkansorganisationen fungera som möjliggörare och
attrahera aktörer till området. Under året har bland annat samarbete skett med Nobel Prize
museum, Digital idag, Forum för Levande historia, Sveriges Riksdag och Right Livelyhood
award.
Nämnden har under året deltagit i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och
trafikkontorets arbete med stadsutvecklingen inom stadsdelsområdet genom att beakta behov
av förskoleplatser, bostäder med särskild service, vård- och omsorgsboende samt parker och
grönområden.
Nämndens arbete med att effektivisera skräphanteringen i parkerna har inneburet tydligt
minskade transporter i parkerna. En miljörevision har genomförts av parkdriftsentreprenörens
maskinpark.
I syfte att skapa ett levande Sergels torg där människor trivs och vistas tillförs konst, kultur
och aktiviteter i det offentliga rummet. Samtliga aktiviteter och upplevelser har varit
kostnadsfria för alla att ta del av. Under året har upplevelser erbjudits i form av böljande tak
av färgglada tygremsor, konstnärligt ombyggda möbler, ljudkonstupplevelser och en tolv
meter lång muralmålning bakom skyltfönster utförd genom actionspainting, vattenkonstverk
och interaktiv partikeldans.
Nämnden har med hjälp av klimatinvesteringsmedel genomfört olika energibesparande
åtgärder, till exempel utbyte av Vasaparkens ismaskin. Upphandlingen har slutförts och ny
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ismaskin installeras under 2021. Klimatinvesteringsmedel har även möjliggjort återplantering
av skadade träd.
Under året har förvaltningen tagit fram en lokal miljö- och klimathandlingsplan. Planen gäller
för perioden 2020-2023 och ska revideras årligen. Planen beskriver hur mål och etappmål i
Stockholms stads Klimathandlingsplan 2020–2023 och Miljöprogram 2020–2023 införs i
stadsdelsnämndens verksamheter.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt
konkurrenskraftigt näringsliv
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppnåtts.
Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet har uppfyllts.
Inom ramen för platssamverkan på Sergels torg har förvaltningen vidareutvecklat former för
samverkan med lokala fastighetsägare och det lokala näringslivet. I samrådsgrupper för hur
identitet och uppföljning ska utvecklas respektive hur konst, kultur och aktiviteter ska tillföras
har olika perspektiv, erfarenheter och resurser tagits tillvara från de olika aktörerna.
En attitydundersökning av vad människor anser om Sergels torg har genomförts genom enkät
till personer boende i hela Sverige. Syftet med undersökningen är att över tid kunna följa den
förväntade förändringen av Sergels torgs identitet. De 1300 enkätsvaren och de över 700
fritextsvaren visar på att bilden av Sergels torg ännu är mycket negativ. Endast en av tio anser
att Sergels torg har en positiv image. Resultatet av undersökningen ger organisationen viktiga
nollvärden att sätta vidare mål utifrån och en större förståelse för vad människor vill och
önskar med Sergels torg.
Genom att utveckla former för samverkan med aktörer utöver deltagarna i avtalet kan
platssamverkansorganisationen fungera som möjliggörare och attrahera aktörer till området.
Under året har bland annat samarbete skett med Nobel Prize museum, Digital idag, Forum för
Levande historia, Sveriges Riksdag och Right Livelyhood award. Planer med ett flertal
ytterligare aktörer inom näringslivet ställdes in med anledning av covid-19 men ska
återupptas 2021.

Nämndmål:
2.1.1. Stadsdelsområdet är levande och trivsamt
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen vidareutvecklar sin samverkan med det lokala näringslivet. Där behov av
platssamverkan identifieras arbetar förvaltningen tillsammans med Polismyndigheten, det
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lokala näringslivet, civilsamhället och andra aktörer för att skapa strategier för en trygg
offentlig miljö samt för att stärka det civila försvaret.
Förväntat resultat

Nämnden har ett gott samarbete med det lokala näringslivet i syfte att gemensamt utveckla ett
levande, tryggt och trivsamt stadsdelsområde för boende och besökare.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån
människors och verksamheters skiftande behov
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppnåtts.
Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet är uppfyllt.
Det är angeläget att tidigt i stadsutvecklingen beakta och samordna nämndens behov av
förskoleplatser, bostäder med särskild service, vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder
samt parker och grönområden. Förvaltningen deltar därför i stadsbyggnadskontorets,
exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med stadsutvecklingen inom
stadsdelsområdet genom besvarande av program- och detaljplaneremisser och deltagande i
arbetsgrupper.
Under året har förvaltningen besvarat sju planremisser som alla innebär påbyggnader och
tillbyggnader av befintliga fastigheter, både för kontor och för ett mindre antal lägenheter.
Detta är en stadsutveckling som i hög grad präglar Norrmalms stadsdelsområde.
Förvaltningen har efterfrågat en strategi för denna utveckling som visar hur till exempel
friytetillgången påverkas i och med att bostadsgårdar bebyggs.
Under året besvarade förvaltningen även en remiss om ny detaljplan för Östra Hagastaden. I
området planeras, förutom bostäder, bland annat förskola, vård- och omsorgsboende samt
parker. Tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och byggherrar deltar
förvaltningen i ett intensivt planeringsarbete av dessa funktioner i hela Hagastaden.
Förvaltningen har även deltagit i planeringen av en tillfällig fotbollsplan i Östra Hagastaden, i
väntan på att en permanent fotbollsplan byggs på platsen. Syftet med den tillfälliga planen är
att utnyttja en plats som kommer stå tom ett antal år samt möta barns och ungas behov av att
kunna spela fotboll inom stadsdelsområdet.

Indikator

Antal färdigställda
bostäder med särskild
service (stöd och service
till personer med

Periodens
utfall

6

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019
12

Progno
s helår

Årsmål

6

KF:s
årsmål

Tas
fram av
nämnd

Period

2020

Sankt Eriksgatan 117
start.stockholm
08-508 09 014

Tjänsteutlåtande
Sid 63 (109)

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

funktionsnedsättning)

Nämndmål:
2.2.1. Behov av samhällsservice uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen
Uppfylls helt
Beskrivning

Målgrupp: Invånare, besökare och verksamma inom stadsdelsområdet.
I remissvar och deltagande i arbetsgrupper bevakar och verkar förvaltningen för att
invånarnas behov av specialbostäder, förskolor, äldreboenden och offentliga platser inom
stadsdelsområdet tillgodoses.
Förväntat resultat

När nya bostäder byggs inom stadsdelsområdet har invånarna god tillgång till kommunal
service samt parker och grönområden som är tillgängliga för alla. Det finns förskolor,
bostäder med särskild service och äldreboenden i tillräcklig omfattning.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter
samt god framkomlighet
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål är uppfyllt
Förvaltningen minskar utsläppen av växthusgaser genom att vid upphandling ställa miljökrav
på entreprenörernas maskinparker. Under året har även en miljörevision av entreprenörernas
maskinparker genomförts. Förvaltningens bil körs med odubbade däck och drivs med biogas.
Skräpkorgsplaceringen i parkerna har optimerats och trenden fortsätter med färre transporter.

Nämndmål:
2.3.1. Transporter inom nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara
Uppfylls helt
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Beskrivning

Nämndens fordon ska drivas med miljövänliga bränslen. Nämnden ska arbeta för att minska
utsläpp av växthusgaser.
Förväntat resultat

Nämndens transporter sker med miljövänliga fordon enligt nämndens resepolicy.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark
besöksnäring
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål har uppnåtts.
Kultur för alla

Förskolorna arbetar i enlighet med program för barn och ungdomskultur i Stockholms stad,
kultur i ögonhöjd. Programmet utgår bland annat ifrån FN:s konvention om barnets
rättigheter, de nationella kulturpolitiska målen, läroplanernas mål, Stockholms stads skolplan
respektive förskoleplan samt program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Förskolan har fortsatt att ge barnen förutsättningar att utveckla sin skapande förmåga och sin
förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer som lek, bild,
rörelse, sång och musik, dans och drama. Barnen har getts möjlighet att utveckla nyfikenhet
och lust till eget kulturskapande.
Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder
världen över firas därför 20 november som internationella barndagen. I samband med detta
har förskolorna anordnat en ljusinstallation. Förskolorna organiserade lokala installationer
med bland annat lyktor som lyste upp i höstmörkret och synliggjorde barn i det offentliga
rummet.
Besökare till förvaltningens ungdomsgård har erbjudits olika typer av kulturupplevelser som
musik, dans, teater och eget skapande. Under sommaren erbjöd Vasaparkens parklek en
skaparvecka med prova-på aktiviteter och en teaterföreställning för de yngre. Vasastans
ungdomsgård och Tre Liljor har låtit besökarna utforska sin egen kreativitet genom bland
annat musikstudio och ateljé. Ungdomsgårdens ateljégrupp besökte Liljevalchs vårutställning,
men flertalet andra kulturupplevelser fick ställas in på grund av pandemin.
Tre Liljors besökare deltog i kulturprojektet Culture Creates Community. Planen var att
konstverken skulle ställas ut på vernissage under Tranebergsbron, men på grund av pandemin
blev det istället en digital vernissage som var öppningstakten under Kulturnatten. Tre Liljor
har även deltagit på Öppen scen och på ”Lördagshänget”. Lördagshänget är inspirerat av
filmen Catwalk - Från glada Hudik till New York där besökarna skapar sina egna kreationer
som sedan visas upp på en catwalk.
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Mötesplatsen Träffas för äldre nyanlända ungdomar har i samverkan med Art movement
erbjudit workshops med foto walks och gerillaslöjd. Besökarna fick skapa ett gemensamt
konstverk. Med anledning av pandemin har Träffas haft uppehåll under delar av året. Via Art
movement har digitala workshops erbjudits.
Äldreomsorgens förebyggande enhet har ställt om sin verksamhet till följd av covid-19. En
kulturkatalog har sammanställts med digitala upplevelser på internet och digitala fikaträffar
har genomförts som ett led att bryta den ofrivilliga ensamheten. Enheten har även ett
samarbete med Studieförbundet Bilda och Region Stockholms kulturförvaltning Kultur i
vården. De nya aktiviteterna som planerades på den kommunövergripande öppna
mötesplatsen så som textilverkstad, cirkelträning, nutidsfrågor och läsecirkel initierades innan
verksamheten stängdes ned och återupptas under nästa år. Förvaltningen samverkar med
trivselråd och förtroendevalda på stadsdelsområdets seniorboenden i syfte att skapa
delaktighet i utformning av aktiviteter. Till följd av covid-19 pandemin har inga möten
genomförts. Dialog har skett via mail och telefon.
Förvaltningen arbetar för ett inkluderande arbetssätt bland annat genom att uppmärksamma
nationella minoriteter. En dialog har inletts med Meänkieli-gruppen för att öka delaktigheten
och främja till ett varierat kulturutbud och variation i utformningen av aktiviteter. Den
kommunövergripande öppna mötesplatsen har tillgång till finsktalande personal. Finska
självständighetsdagen uppmärksammas varje år med bland annat finska sånger, finsk poesi
och finska bakverk.
Det kommunala vård- och omsorgsboendet har beviljats medel för att varje vecka ta emot
ungdomsbesök, vilka syftar till att skapa meningsfulla möten mellan generationer och ge unga
en utvecklande start i arbetslivet. Till följd av covid-19 har besöken skett utomhus och i
enlighet med rekommendationer för att minska smittspridning.
På Sergels torg

I syfte att skapa ett levande Sergels torg där människor trivs och vistas tillförs konst, kultur
och aktiviteter i det offentliga rummet. Samtliga aktiviteter och upplevelser har varit
kostnadsfria för alla att ta del av. Under året har upplevelser erbjudits i form av böljande tak
av färgglada tygremsor, konstnärligt ombyggda möbler, ljudkonstupplevelser, en tolv meter
lång muralmålning som utfördes genom actionspainting, vattenkonstverk och en interaktiv
partikeldans.
Under hösten genomfördes ett samarbete med Nobel Prize museum under Nobel Calling. En
färgsprakande paviljong byggdes upp på Sergels torg av muséet. Under tio dagar, dygnet runt,
visades parallellt fem olika dokumentärfilmer om fredspristagare. Paviljongen fick
omfattande press och uppmärksamhet, även internationellt, och bedömds ha bidragit till såväl
ökad trygghet som till målet att Sergels torgs identitet ska förändras till en levande plats där
människor trivs och vistas.
Under hösten har samarbeten kring utställningar på Serges torg även skett tillsammans med
Digital Idag, Right Livelyhood award, nyinvigning av Kulturhuset Stadsteatern och Forum för
Levande Historia. Året avslutades med en storskalig konstutställning, Salong Sergel, i alla
tomma skyltfönster runt Sergels torg. Genom ett open call bjöds intresserade konstnärer och
kreatörer in för att delta. Av över 300 ansökningar valdes 29 aktörer ut att skapa ett levande
Sergels torg. Under årets sista månad har över 100 meter av storskaliga konstverk, inklusive
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muralmålningar utförda på plats, kunnat upplevas dygnet runt under en tid då alla museum
och gallerier haft stängt på grund av covid-19.
Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter

I syfte att skapa en ökad variation av aktiviteter i Vasaparken godkändes ett program för en
yogapaviljong av stadsdelsnämnden i juni. För att möta det ökade behovet av lek och
aktiviteter för barn och unga på Norrmalm har upprustningen av Norrbackatäppan, med bland
annat en ny lekmiljö och ytor för spontanidrott för både yngre och äldre barn, slutförts under
året. Förvaltningen har även bytt fallunderlag och byggt om flera lekplatser under året för att
förbättra lekmöjligheterna och möta nya säkerhetsregler för gungor.
Lika rättigheter för alla och Agenda 2030

Under året har en vägledning tagits fram för hur konst, kultur och aktiviteter ska tillföras
Sergels torg. Vägledningen omfattar en strategi för hur mål 11 om hållbara städer och mål 16
om fredliga och inkluderande samhällen ska omfattas i gestaltnings och
programmeringsarbetet. Bland annat genom att allt ska vara kostnadsfritt och tillgängligt för
alla, innehållet ska rikta sig till många olika målgrupper, planeringen ska omfatta
medborgardialoger och ha ett medvetet mångfaldsperspektiv och jämställdhetsarbete i såväl
vilka som får uppdrag som vad som erbjuds. Sergels torg som en plattform för demokratiska
uttryck ska värnas och hänsyn ska tas till platsens starka identitet som offentlig plats för alla.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Andel barn och ungdomar
som är nöjda med
tillgången till
idrottsaktiviteter

78 %

79 %

79 %

Andel barn och ungdomar
som är nöjda med
tillgången till
kulturaktiviteter

82 %

82 %

84 %

Andel ungdomar som
deltar i föreningsliv

76 %

76 %

76 %

Indikator

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

73,5
%

75 %

75 %

2020

74,5
%

75 %

75 %

2020

65 %

65 %

2020

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda nämnder utreda
möjligheten att i vattennära stadsdelar att anlägga bryggor där
föreningar kan förtöja föreningsflottar, exempelvis bastuflottar och
förråd för utrustning till vattenidrotter, för självkostnadspris.

2020-01-01

2020-12-31

Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda
möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga
motionsspår under idrottsförvaltningen.

2020-01-01

2020-12-31

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Analys
Finns inga motionsspår inom stadsdelsområdet
Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna,
kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden ta fram en modell för
hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att få dem
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och
bolagsstyrelser utforma en strategi för gatukonst och
muralmålningar i stadsmiljön genom ökad samverkan med
fastighetsägare samt förenklad tillståndshantering.

2020-01-01

2020-12-31

Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen,
fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden,
stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser ta fram en
stadsövergripande strategi för att främja fler kulturlokaler- och
scener i staden.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

aktiva i föreningslivet.

Nämndmål:
2.4.1. Invånare i alla åldrar tar del av ett varierande kulturutbud
Uppfylls helt
Beskrivning

I stadsdelsområdet finns öppna mötesplatser för social stimulans och gemenskap. Samverkan
sker med det lokala kulturlivet som erbjuder olika evenemang.
Nämnden har verksamheter där det möjlighet till eget skapande, musik, rörelse och teater.
Nämnden stödjer lokala föreningar och organisationer som bidrar till utbudet av kultur- och
fritidsaktiviteter för barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Formaliserad samverkan sker med civilsamhället i syfte att erbjuda nyanlända sociala
aktiviteter och fritidsaktiviteter.
Förväntat resultat

Invånare i alla åldrar tar del av och har möjlighet att utöva ett varierat kultur- och fritidsutbud.
Barn i förskolan utvecklar sin förmåga att skapa och uttrycka sig på olika sätt.
Personer som deltar i nämndens verksamheter erbjuds olika kulturella upplevelser och
möjlighet till skapande.
Civilsamhällets arbete stärks genom ett gott samarbete med förvaltningen.
Indikator

Andel föräldrar som
upplever att sitt barn
uppmuntras till att
utveckla sin förmåga att
skapa och uttrycka sig i
olika former

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

90 %

90 %

89 %

86,01
%

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

87 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna arrangerar tillsammans en ljusinstallation

2020-01-01

2020-12-31

Förskolorna arrangerar tillsammans förskolans dag

2020-01-01

2020-12-31

Period

2020

Avvikelse
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Nämndmål:
2.4.2. Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter
Uppfylls helt
Beskrivning

Målgrupp: Invånare, besökare och verksamma. Nämnden bidrar till målet genom att utveckla
parker och grönområden som ökar invånarnas och besökarnas möjlighet till fritidsaktiviteter
genom ett jämställt, jämlikt och tillgängligt nyttjande året om.
Förväntat resultat

I parker- och grönområden ska invånarnas behov av lek, spontanidrott och fritidsaktiviteter
tillgodoses. Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och
anläggningar, som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande. Parklekarna är välbesökta och
tillgängliga.
Indikator

Periodens
utfall

Andel invånare som anser
att det finns goda
möjligheter till
spontanidrott i Stockholm,
som t.ex. motionsspår,
bollplaner och öppna
parkytor

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

78

Årsmål

KF:s
årsmål

82 %

Period

2020

Analys
Indikatorn undantas nämndens rapportering på grund av utebliven medborgarundersökning.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Invigning av Norrbackatäppan

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål har uppnåtts.
Under året har förvaltningen tagit fram en lokal miljö- och klimathandlingsplan. Planen gäller
för perioden 2020-2023 och ska revideras årligen.
Miljö- och klimathandlingsplanen beskriver hur mål och etappmål i Stockholms stads
Klimathandlingsplan 2020–2023 och Miljöprogram 2020–2023 införs i stadsdelsnämndens
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verksamheter. Nämndens verksamheter har dagligen påverkan och konsekvenser för miljön;
transporter, energiförbrukning, inköp och upphandling av varor och tjänster, inköp,
resursförbrukning och avfallshantering. Det finns möjligheter att förändra och minska
verksamheternas och därmed förvaltningens och stadens totala miljöpåverkan. Miljöpåverkan
är också ett strategiskt och långsiktigt arbete genom ställningstaganden och beslut i olika
ärenden som förvaltningen handlägger och genomför.
Målet med Norrmalms stadsdelsförvaltnings miljö- och klimathandlingsplan är att minska den
miljöpåverkan nämndens verksamheter ger upphov till, att verka för en hållbar utveckling
samt att stärka förmågan att hantera påverkan av klimatförändringar.
Förvaltningens miljö- och klimatsamordnare har under hösten genomfört en work-shop med
representanter från förvaltningens olika avdelningar och verksamheter med syfte att fördjupa
kunskapen och samverkan kring stadens miljöprogram och Agenda 2030.
Hållbar förskola

Förskolan ska liksom all utbildning genomsyras av lärande för en hållbar utveckling.
Utbildningen i förskolan arbetar för att barnen och ska få kunskap om sin delaktighet i
naturens kretslopp, ekologisk hållbarhet samt lära sig ett varsamt förhållningssätt till natur och
miljö. Förskolans personal utbildas löpande för att få ökad kunskap om skadliga kemikalier,
miljömärkta produkter, miljöfarligt avfall och förnyelsebart material.
Sedan flera år tillbaka bedriver nämndens förskolor ett kemikaliearbete för att minska
mängden skadliga kemikalier inom verksamheten. Förskolorna gör bland annat
kemikaliesmarta val vid inköp och väljer miljöanpassade produkter vilket leder till att ökade
miljökrav ställs på leverantörerna. Vid ombyggnationer och nybyggnationer används
kemikaliesmarta material.
Under året har staden antagit en uppdaterad kemikalieplan. Planen slår fast att arbetet med
barn och unga ska fortsätta och samtidigt riktas mot skolor, fritids, öppna förskolor och
parklekar. Staden har under avläsningsperioden även reviderat Vägledning och goda exempel
för kemikaliesmart förskola. Vägledningen syftar till att ge ökad kunskap om de kemiska
risker som kan förekomma i förskolemiljön samt ge tips om hur de kan minskas. Förskolorna
fortsätter arbetet i enlighet med den reviderade vägledningen
Hållbar parkmiljö

Förvaltningen har beviljats klimatinvesteringsmedel för byte av ismaskinen vid isbanan i
Vasaparken. Den befintliga ismaskinen är inte tillräckligt energieffektiv och skulle inte klara
nya krav på utsläpp av koldioxid. Den har också låg verkningsgrad vilket innebär höga
kostnader. Upphandling av en ny ismaskin har slutförts och projektering och inköp har
genomförts under året. Rivning och montering av ny ismaskin kommer slutföras under
sommaren 2021.
Till följd av den torra sommaren 2018 och almsjukan har många träd i parkerna dött och
skadats. Förvaltningen har därför beviljats klimatinvesteringar för återplantering av träd vilket
genomförts i Vasaparken, Hälsingehöjden, Blåkråkan och Vanadislunden. Artval har gjorts
för att bättre klara stadens torra och varma klimat. För att åstadkomma ett trädbestånd med
kontinuitet över tid kan det finnas behov av att byta ut gamla träd till nya. För att kunna göra
detta krävs det att inmätningar och inventeringar samt trädvård genomförs. En trädvårdsplan
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för Blekholmsterrassen har också tagits fram under året. Platsbildningen utmed Torsgatan
med ny entré till Vasaparken har fått ängsmattor för att bidra till både blomsterprakt och stärkt
biologisk mångfald.
Ett förändrat klimat kommer bland annat innebära en intensivare nederbörd. Staden har
arbetat med att ta fram stadsövergripande strategier för skyfall, förvaltningen har deltagit i
detta arbete. Förvaltningen har även fortsatt deltagit i styrgruppen för arbetet med lokala
åtgärdsprogram (LÅP) för god vattenstatus tillsammans med berörda förvaltningar under året.
Samarbetet med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har också
fortsatt för att stärka de ekologiska sambanden i utvecklingen av Hagastaden.
Under året har förvaltningen skaffat sig mer kunskap om konstgräs och gummigranulat
genom miljöförvaltningen. Förvaltningen har även fördjupat sin kunskap inom områden som
kemikaliesmart byggande samt om virkestyper och sten med fokus på hållbarhet.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel bygg- och
anläggningsentreprenader
i stadens regi som
uppfyller stadens krav
avseende användning av
Byggvarubedömningen
(BVB) eller därmed
jämförliga system

100 %

100 %

100 %

100 %

2020

Andel hämtställen med
matavfallsinsamling av
hämtställen med möjlighet
till matavfallsinsamling

50 %

100 %

70 %

70 %

2020

Analys
Vissa av avtalen för matavfallsinsamling ligger hos fastighetsägaren istället för förvaltningen i dagsläget.
Dessa avtal finns därför inte med i SVOAs sammanställning för stadsdelsområdet. Den senaste sammanställningen från
SVOA avser perioden till och med september. Då en ny lag som säger att verksamheter som serverar mat måste
tillhandahållas möjlighet till matavfallsinsamling, träder i kraft från och med den första januari, bör denna andel ha ökat sedan
senaste sammanställningen togs fram.
Andel inköpta ekologiska
måltider och livsmedel i
staden i kronor av totala
värdet av inköpta måltider
och livsmedel

58,38

Klimatpåverkan från
upphandlade livsmedel
och måltider

1,6

53,25

56 %

55 %

2020

1,9

1,9 kg
CO2
per kg
livsmed
el

2020

Analys
Förvaltningen har inte tillgång till verktyget Hantera Livs under året och kan därför inte analysera eller utveckla resultatet.
Totalt köpt energi i
stadens verksamheter

3,1 GWh

Återbruk inom stadens
egen verksamhet
(Stocket)

11

3,3
GWh

3,5
GWh

1945
GWh

2020

20 st

4 500 st

2020
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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

Analys
Förvaltningen uppnår inte årsmålet. Förvaltningen har inte genomfört större förändringar inom verksamheterna under året
och därför inte haft stort behov av Stocket.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden,
miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden,
stadsdelsnämnderna samt Stockholm Vatten och Avfall AB
utarbeta en handlingsplan för klimatanpassning, främst inriktad på
skyfall och värmeböljor.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
2.5.1. Nämndens verksamheter är energieffektiva och parkskötseln är
miljösmart
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen söker medel för att fortsätta arbetet med att energieffektivisera verksamheterna
genom att investera i energieffektiva lösningar. Förvaltningen har kartlagt äldre belysning
inom verksamheterna där det finns behov av byte till mer energieffektiv belysning. Även byte
och uppgradering av vitvaror såsom kyl/frys, diskmaskin, spis/ugn, torkskåp, tvättmaskiner
och torktumlare bidrar till att reducera nämndens energiförbrukning och minska
verksamhetens klimatpåverkan.
Den upphandlade parkentreprenörens maskiner ska drivas med miljövänliga bränslen.
Förväntat resultat

Nämndens energiförbrukning minskar och den upphandlade parkentreprenörens maskiner
drivs av miljövänliga bränslen.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ersätta äldre belysning och vitvaror med energieffektiva alternativ

2020-01-01

2020-12-31

Genomförande av miljörevision av parkentreprenörens samt
anläggningsentreprenörens maskinpark.

2020-01-01

2020-12-31

Implementera Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och
stadens Klimathandlingsprogram 2020-2023 i delar det är aktuellt

2020-01-01

2020-12-31

Införa klimat- och miljösamordnare

2020-01-01

2020-12-31

Öka kunskap och kännedom kring Agenda 2030

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse
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Nämndmål:
2.5.2. Parker och grönområden klarar nya klimatförutsättningar och bidrar till
en mångfald av ekosystemtjänster
Uppfylls helt
Beskrivning

Nämnden bidrar till målet genom att bland annat arbeta med strategier för dagvattenhantering
samt skötsel och åtgärder som gynnar biologisk mångfald.
Förväntat resultat

Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar. Den biologiska
mångfalden och ekosystemtjänsterna synliggörs och förstärks.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Sköta Bellevueparkens strandlinje mot Brunnsviken så att både
rekreation och biologisk mångfald främjas.

2020-01-01

2020-12-31

Ta fram en trädvårdsplan för Blekholmsterrassen.

2020-01-01

2020-12-31

Utreda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten
(LOD) i varje parkupprustningsprojekt.

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
2.5.3. Nämndens verksamheter är giftfria
Uppfylls helt
Beskrivning

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att bland annat minska miljögifter i
nämndens verksamheter där barn och unga vistas.
Barn och unga ska få kunskap om sin delaktighet i naturens kretslopp, om ekologisk
hållbarhet och få lära sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.
Barn ska ha en giftfri vardag och ekologisk mat är det naturliga valet i så stor utsträckning
som möjligt.
All personal inom förskolan och den öppna fritidsverksamheten ska få ökad kunskap om
skadliga kemikalier, miljömärkta produkter, miljöfarligt avfall och förnyelsebart material.
Nämnden ställer krav på miljövänliga material och skötselmetoder vid upphandling samt
följer aktuell forskning och utveckling inom området.
Förväntat resultat

Miljögifter i nämndens verksamheter där barn och unga vistas ska minska. Material och
skötselmetoder i stadsdelsområdets parker är giftfria.
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KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för
framtiden har uppfyllts. Bedömningen grundas på att de två verksamhetsområdesmålen har
uppfyllts.
Stadsdelsnämnden har formulerat tre nämndmål som alla bidrar till att uppfylla
kommunfullmäktiges inriktningsmål. Hur nämnden har bidragit till att uppfylla
inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet. Nedan följer i
korthet de viktigaste insatserna för måluppfyllelse.
Nämndens ekonomiska utfall visar på ett positivt resultat med ett överskott om 35,5 mnkr
efter resultatöverföringar. En stor förklaring till överskottet är att antalet äldre som bott på
vård- och omsorgsboenden inom stadsdelsområdet har minskat betydligt under året, liksom
antalet personer som nyttjat hemtjänst, och därmed har kostnaderna för dessa insatser minskat
kraftigt. Anledning till överskottet härleds till pågående pandemi. Vidare har förvaltningen i
stor utsträckning ersatts med statliga bidrag för extraordinära kostnader kopplade till
pandemin. I vilken utsträckning förvaltningen skulle ersättas var länge osäkert vilket också
påverkat de ekonomiska prognoserna under året.
De övergripande resultaten för förvaltningen i årets medarbetarenkät är som helhet mycket
goda. Förvaltningen har uppnått uppsatt mål för AMI genom att lyckats höja resultatet med
två enheter, från 80 till 82. Staden som helhet ligger på 79. Förvaltningen har även höjt
samtliga resultat som berör personalpolicyns åtta områden. Detta är extra positivt i och med
att även svarsfrekvensen har ökat.
Chefer och skyddsombud har gått arbetsmiljöutbildning och på så sätt tillskansat sig
kompetens för att hantera olika frågor. Förvaltningen har arbetat med stöd gällande hantering
av arbetsmiljöincidenter kopplat till covid-19. Det har bidragit till en ökad medvetenhet inom
organisationen om vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete samt en ökad kompetens i
incidentrapportering.
Ledarutvecklingsinsatser för att stärka ett ledarskap som präglas av kommunikation, tillit och
mod var i fokus inför året. Förvaltningen ville skapa förutsättningar till att utöva ett
närvarande ledarskap och stärka förmågan att leda i förändring. Förmågan att leda i
förändring har praktiserats och utvecklats under året och det närvarande ledarskapet har varit
en nyckel till att hantera många av de utmaningar pandemin inneburit.
Nämndens medarbetare har under året visat stort engagemang och flexibilitet för att hantera
nya situationer och samarbeten som har uppstått med anledning av covid-19 pandemin. För att
bibehålla en fortsatt god kvalitet i verksamheterna trots utvecklingen av covid-19 har
arbetsuppgifter omprioriterats och nya arbetssätt skapats. Digitala möten och lösningar har
använts i hög grad istället för fysiska möten.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts.
Bedömningen grundas på att två av tre KF-indikatorer uppnås och ett uppnås delvis, samt att
underliggande nämndmål har uppnåtts. Verksamheten för 2020 ryms inom given budget.
De ekonomiska konsekvenserna av den pågående pandemin har i stor grad påverkat
förvaltningens prognossäkerhet. Osäkerheten har varit stor både avseende
kostnadsutvecklingen liksom intäkter i form av statliga ersättningar. Förvaltningen har arbetat
fokuserat för att säkerställa långsiktigt hållbara finanser.
Under 2020 har förvaltningen fortsatt sina utbildningsinsatser för chefer där fokus har även
varit på personalekonomin. I dessa utbildningsinsatser har HR konsulter och
ekonomicontrollers deltagit.
Internkontroll med fokus på ekonomiska och personalrelaterade processer har genomförts på
tre av nämndens enheter med goda resultat.
För att stärka upp upphandlarkompetensen har förvaltningen rekryterat en
upphandlingsansvarig i syfte att stödja chefer och organisationen i stort med
direktupphandlingar, större upphandlingar och övriga upphandlingsrelaterade processer.
I flertalet pågående projekt tecknas samarbetsavtal och överenskommelser om
samfinansiering. Förvaltningen har nära samarbete med övriga stadsdelsförvaltningar i
innerstaden när det gäller kostnader för försörjningsstöd, ensamkommande barn,
samhällsvägledning samt budget- och skuldrådgivning.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Nämndens
budgetföljsamhet efter
resultatöverföringar

97,1 %

99,1
%

100 %

100 %

VB
2020

Nämndens
budgetföljsamhet före
resultatöverföringar

96,5 %

99,1
%

100 %

100 %

VB
2020

Nämndens
prognossäkerhet T2

-2 %

0%

+/-1 %

+/- 1 %

2020

Analys
Under 2020 har osäkerheten varit stor både avseende kostnadsutvecklingen liksom intäkter i form av statliga ersättningar.
Att beslut om stora statliga stöd togs sent på året innebar att förvaltningens överskott ökade.
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Nämndmål:
3.1.1. Nämnden har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Uppfylls helt
Beskrivning

Nämndens verksamheter ska drivas inom dess givna ekonomiska ramar och resurserna ska
användas effektivt för att nå en budget i balans. Medarbetare och chefer ska ha en god
förståelse för de ekonomiska förutsättningarna. Medarbetare och chefer ska ha rätt verktyg
och kunskap om på vilka sätt de kan påverka verksamhetens kostnader och intäkter. Detta ska
bidra till att identifiera utvecklingsområden och ta fram åtgärder vid behov och därmed uppnå
en långsiktigt hållbar ekonomi. Ekonomiuppföljningar på enhets-, avdelnings- och nämndnivå
genomförs månadsvis.
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och förvaltningen säkerställer en långsiktig stabilitet i
ekonomin. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör
anpassningar inom budgetramen utifrån behov. Åtgärder vidtas och följs upp i samband med
månadsuppföljningarna då behov finns.
Utbildningar i ekonomiadministration hålls vid två tillfällen om året.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Implementering av ny investeringsrutin

2020-01-01

2020-12-31

Utbildningar i ekonomiadministration

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna
Uppfylls helt
Analys
Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås
under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål prognostiseras att uppnås.
Målet för sjukfrånvaron kommer dock inte att nås på grund av covid-19 pandemin.
Inom förvaltningen har det under våren varit stort engagemang och flexibilitet bland
medarbetare och chefer för att hantera de nya situationerna och samarbeten som uppstått med
anledning av covid-19 pandemin.
God arbetsgivare, arbetsmiljö och ledarskap

De övergripande resultaten för förvaltningen i årets medarbetarenkät är som helhet mycket
goda. Förvaltningen har uppnått uppsatt mål för AMI genom att lyckats höja resultatet med
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två enheter, från 80 till 82. Staden som helhet ligger på 79. Förvaltningen har även höjt
samtliga resultat som berör personalpolicyns åtta områden. Detta är extra positivt i och med
att även svarsfrekvensen har ökat. Totalt svarade 87 procent på årets medarbetarenkät. En
ökning med 5 procentenheter jämfört med förra året.
Förvaltningen har höga målsättningar kring att vara en bra arbetsgivare med goda
arbetsvillkor. Det är därför positivt att indikatorn Bra Arbetsgivare även har ökat. Det har
skett med sex indexpunkter jämfört med föregående mätning 2019. Samtliga tre delindex
inom indikatorn har ökat vid förvaltningen. Medarbetarenkäten som genomfördes i början av
2020 utgör grunden för ett av de tre delindexen. Detta delindex, Rekommendera arbetsplats,
bygger på resultatet av fyra frågor i medarbetarenkäten. Förvaltningens värde inom detta
index är tre punkter högre jämfört med samtliga stadsdelsförvaltningar 2020. Det innebär att
förvaltningens medarbetare i genomsnitt skattar sin upplevelse högre när det gäller bra
arbetssituation, meningsfulla medarbetarsamtal, att alla behandlas med respekt och
genomförande av det som är beslutat, än medarbetare vid andra stadsdelsförvaltningar.
Resultatet i medarbetarenkäten kan ses som en effekt av olika typer av stöd och
ledarutvecklingsinsatser som har stärkt ledarnas förmåga att skapa delaktighet och inflytande.
Det systematiska och aktiva arbetsmiljöarbetet har bidragit till en positiv utveckling av det
delindex som mäter korttidssjukfrånvaro och personalrörlighet.
Långt och hållbart arbetsliv

Enheternas arbete med resultatet från medarbetarenkäten har på grund av pandemin blivit
något annorlunda jämfört med tidigare år. Det ser olika ut för enheterna hur man har haft
möjlighet att arbeta med resultatet. Majoriteten av frågorna i medarbetarenkäten har en tydlig
koppling till stadens personalpolicy, så det är ett sätt att hålla personalpolicyn levande.
Chefer och skyddsombud har gått arbetsmiljöutbildning och på så sätt tillskansat sig
kompetens för att hantera olika frågor. För att stödja arbetet med de årliga
arbetsmiljöronderna har förvaltningen tagit fram underlag för verksamhetsspecifika ronder.
Förvaltningen har även arbetat med stöd gällande hantering av arbetsmiljöincidenter kopplat
till covid-19. Det har bidragit till en ökad medvetenhet inom organisationen om vikten av ett
aktivt arbetsmiljöarbete samt en ökad kompetens i incidentrapportering.
Att enheter och avdelningar aktivt och systematiskt arbetat med arbetsmiljöfrågorna är även
slutsatsen av förvaltningens årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Samverkan med de fackliga organisationerna har bitvis varit intensiv under året och en dialog
för hur samverkan ytterligare kan förstärkas har genomförts. Rutinen för
sjukfrånvarouppföljning har implementerats under året, vilket innebär ett systematiskt arbete
för att följa och arbeta med sjukfrånvaron. Förvaltningen har beslutat att fortsatt arbeta utifrån
rutinen nästa år.
Förvaltningens friskvårdspolicy anger olika strategier för att medarbetare ska uppleva
delaktighet, hälsa och trivsel. Enheterna har hälsocoacher som är ett sätt att inspirera övriga
medarbetare. Vissa av aktiviteterna i den årliga friskvårdsplanen fått ställas in på grund av
pandemin. En uppskattad och inspirerande föreläsning av Fredrik Paulun genomfördes under
hösten.
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Kompetensförsörjning

Personalens kompetens och utbildning är en av de viktigaste strukturella förutsättningarna för
kvalitet och likvärdighet i förskolan. Vid förvaltningens senaste mätning fanns 38,6 procent
legitimerade förskollärare inom nämndes förskolor. Nämndens förskolor har för närvarande
har en god tillgång avseende legitimerade förskollärare. Förvaltningen har säkerställt
undervisning ledd av förskollärare inom utbildningen för alla barn. Andelen förskollärare,
barnskötare och personal utan pedagogisk examen följs upp i samband med
tertialuppföljningar, underlag till förskolerapport samt verksamhetsberättelse.
Förvaltningen har fortsatt samarbetet med olika universitet och högskolor. Under året har
förskolans verksamheter tagit emot 59 studenter från förskollärarutbildningarna vid Södertörn
och Stockholms universitet som genomför sin verksamhetsförlagda praktik. Arbetet är ett led i
att attrahera och bibehålla pedagogiskt utbildad personal. Barnskötare som har några års
erfarenhet inom yrket samt högskolebehörighet har även erbjudits möjlighet att studera till
förskollärare vid erfarenhetsbaserad utbildning som staden erbjuder. Den erfarenhetsbaserade
utbildningen sker i samarbete med Stockholms universitet. Förvaltningens socialtjänst och
äldreomsorg har tagit emot fyra studenter för verksamhetsförlagd praktik.
Under våren 2020 hade förvaltningen fortsatta utmaningar i att rekrytera och attrahera
legitimerad personal, framförallt sjuksköterskor. Under hösten rekryterades sjuksköterskor
vilket har positiv påverkan på kontinuiteten i verksamheten. Inom det kommunala vård- och
omsorgsboendet och den kommunala hemtjänsten är personalomsättningen låg men
medelåldern hög bland tillsvidareanställda vårdbiträden och undersköterskor.
Personalomsättningen är även låg inom äldreavdelningens beställarenhet.
Förvaltningen har genomfört två digitala förvaltningsövergripande introduktionsträffar under
hösten, istället för att anordna dem genom fysiska möten. Det har varit ett sätt att ställa om för
att kunna erbjuda en möjlighet som nyanställd att få träffa förvaltningsledningen, även om det
personliga mötet och möjligheten till dialog blir annorlunda via Skype.
Ett annat viktigt forum för dialog är medarbetarsamtalet. Förvaltningens underlag för det har
uppdaterats under året och har använts vid de medarbetarsamtal som genomförts under
hösten.
Ledarutvecklingsinsatser för att stärka ett ledarskap som präglas av kommunikation, tillit och
mod var i fokus inför året. Förvaltningen ville skapa förutsättningar till att utöva ett
närvarande ledarskap och stärka förmågan att leda i förändring. Den ledardag som var
planerad fick på grund av pandemin skjutas upp och insatser för att stärka ledarskapet har
skett på ett annat sätt än planerat. Vid gemensamma chefsmöten via Skype har talare från
andra förvaltningar i staden inspirerat, och en utbildning i svåra samtal har även genomförts.
Förmågan att leda i förändring har praktiserats och utvecklats under året och det närvarande
ledarskapet har varit en nyckel till att hantera många av de utmaningar pandemin inneburit.
För att behålla och utveckla medarbetare har arbete pågått med implementeringen av
handlingsplanen gällande förskollärares och barnskötares arbetssituation, samt arbetet med att
förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare.
Kompetensutvecklingssatsningen

Äldreavdelningens utförarverksamhet i egen regi ansökte om medel för att öka kompetensen
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kring geriatriska sjukdomar och bemötande. Syftet med kompetenshöjningen var att
tydliggöra den personcentrerade vården i arbetet och i genomförandeplanerna. Till följd av
covid-19 gjordes en del ändringar och anpassningar i utbildningssatsningen i samråd med
Äldreförvaltningen. Utbildningar har genomförts i smågrupper utifrån tre inriktningar:
geriatrik/somatik, psykiatri och demens. Genom att utbildningarna genomförts i smågrupper
utifrån riktlinjer om minskad smittspridning har alla medarbetare fått en utbildning som är
riktad till den inriktning på boende som de arbetar med och därav stärkt teamkänslan.
Återföring har kontinuerligt skett i verksamheterna för att alla ska kunna ta del av
kompetenssatsningarna. En plan för att tre medarbetare skulle genomgå
undersköterskeutbildning för att stärka sin yrkesroll lades initialt 2020 men fick dessvärre
ställas in till följd av covid-19. Inom beställarenheten har arbetet med kompetenshöjning inom
demensområdet intensifierats genom att påbörja Svenskt Demenscentrums utbildning
Stjärnmärkt. Utbildningen har syftat till att höja demenskompetensen, stärka ett enhetligt
arbetssätt genom metoden checklista samt gett en ökad förståelse för individuell bedömning
för personer med demenssjukdom. Inom ramen utbildas även ett flertal stjärninstruktörer som
i sin tur kompetensutvecklar resterande enhet. Kompetenssatsningen har även lett till att
beställarenhetens medarbetare kan erbjuda råd och stöd i demensfrågor till förvaltningens
övriga enheter. Till följd av covid-19 har inte utbildningen slutförts i sin helhet utan kommer
att slutföras under 2021.
Internationella sammanhang och samverkansytor

Förvaltningen har utrett möjlighet att starta upp ett ungdomsinformationscenter. I flera länder
finns så kallade Youth Information and Counselling Centres (YICC) som vägleder unga och
unga vuxna med olika frågor som till exempel arbete, studier, hälsa, ANDT-frågor, fritid och
volontärarbete. En rapport med förslag på hur en sådan verksamhet kan testas i Stockholm
city har slutförts.
Förvaltningen har deltagit i EUROCITIES arbetsgrupp för Integrated neightbourghood
approaches tillsammans med socialförvaltningen. Planerade round table sessioner fick ställas
in med anledning av covid-19 men arbetet ska återupptas i januari 2021.
Lika rättigheter och möjligheter samt diskriminering

Resultatet i medarbetarenkäten för området Lika rättigheter och möjligheter ligger tre enheter
högre än staden i genomsnitt. Det finns en hög medvetenhet i förvaltningen kring vart man
ska vända sig om man upplever sig utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier eller repressalier.
Indikatorn Bra arbetsgivare består bland annat av ett delindex som handlar om jämställdhet.
Det beräknas utifrån skillnaden mellan män och kvinnor avseende andelen heltidsanställda,
långtidssjukfrånvaro och chefer. En liten skillnad mellan könen ger ett högt indexvärde, vilket
är önskvärt. Förvaltningen har, trots en ökning inom detta delindex, ett lågt värde inom
Jämställdhet jämfört med värdet för samtliga stadsdelsförvaltningar. Det beror främst på att
vid tidpunkten för mätningen var kvinnor överrepresenterade bland förvaltningens chefer.
Genom rekrytering har fördelningen förändrats under året, vilket kommer visa sig i
kommande mätning.
Kompetensbaserad rekrytering gäller vid alla rekryteringar. Under hösten 2020 erbjöds chefer
från förvaltningen utbildning och fördjupning inom detta område, en utbildningsinsats i
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samarbete med Östermalms stadsdelsförvaltning.
Förvaltningen har inte haft några diskrimineringsärenden under 2020.

Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Aktivt Medskapandeindex

82

78

83

80

Andel av
personalkostnader inom
socialtjänstens
myndighetsutövning som
är för externa konsulter

1,3 %

Andel tjänsteutlåtanden
som innehåller en
jämställdhetsanalys

80 %

80 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

80

82

2020

1,5 %

Tas
fram av
nämnd

VB
2020

90 %

Tas
fram av
nämnd

VB
2020

Analys
Målet uppfylls delvis. Förvaltningen arbetar för att skapa bättre rutiner att följa upp jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtande.
Utbildningstillfällen har inte genomförts i det omfattning som planerats på grund av covid-19. Arbetet fortsätter under
kommande år.
Andel upphandlade avtal
där en plan för
systematisk uppföljning
har tagits fram

100 %

Andel upphandlingar där
marknadsdialog har
genomförts

0%

100 %

90 %

90%

2020

50 %

Tas
fram av
nämnd/
styrelse

2020

Analys
I många upphandlingar har förvaltningen god kännedom om marknadens utbud och aktörer och i dessa fall har ingen
marknadsdialog genomförts.
Index Bra arbetsgivare

79

73

84

84

2020

Analys
Jämfört med föregående mätning är detta en ökning med sex indexpunkter. Samtliga delindex har ökat. Trots det ligger
förvaltningen två indexpunkter lägre jämfört med samtliga stadsdelsförvaltningar och målet att nå årsmål på 84 är inte
uppnått. Genomförda rekryteringar som bidragit till en minskad skillnad mellan kvinnor och män i chefsbefattningar kommer
påverka resultatet positivt kommande år.
Sjukfrånvaro

9,8 %

7,8 %

10,1
%

7,5 %

7%

Tas
fram av
nämnd/
styrelse

VB
2020

Analys
Sjukfrånvaron höjdes markant under mars och april på grund av covid-19. I maj ser man en tydlig vändning som höll i sig
under sommaren. I september kom en uppgång igen då covid-19 började spridas i samhället, men inte på samma nivå som
under våren. Målet för sjukfrånvaron har inte varit möjligt att uppnå under detta år med anledning av pandemin.
Sjukfrånvaro dag 1-14

4,1 %

4,1 %

4,1 %

2,7 %

2,5 %

Tas
fram av
nämnd/

VB
2020
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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

styrelse
Analys
Pandemin har haft stor inverkan på korttidssjukfrånvaron. Målet på 2,5 procent har inte varit möjligt att uppnå. Ingen skillnad i
frånvaro mellan män och kvinnor. Sjukfrånvaron är betydligt högre inom utförarenheterna än för enheterna som arbetar på
förvaltningskontoret. En möjlig förklaring är att riktlinjerna kring att man ska vara hemma vid förkylningssymtom påverkar de
verksamheter mer där arbetet kräver att man är på plats.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden:
kulturförvaltningen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till
ökad samlokalisering mellan folkbibliotekens verksamheter och
stadsdelarnas medborgarservice i syfte att förenkla för
medborgarna, effektivisera stadens lokalförsörjning och stärka
stadens offentliga mötesplatser

2020-01-01

2020-12-31

Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna och berörda
nämnder i deras arbete med vidareutbildning och
kompetensutveckling av medarbetare som saknar relevant
grundutbildning

2020-01-01

2020-12-31

SISAB ska i samarbete med kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra
anpassningar i lokalprogrammet för att säkerställa att
investeringsutgifterna per elevplats blir så låga som möjligt

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
3.2.1. Nämndens resurser används väl med fokus på resultat för invånarna
Uppfylls helt
Beskrivning

Genom ett effektivt utnyttjande av förvaltningens samlade resurser skapas förutsättningar för
en hållbar ekonomi och verksamheter av hög kvalitet. Förvaltningen tar tillvara
digitaliseringens möjligheter samt uppmuntrar nytänkande. Genom ett ökat användande av ehandelssystemet uppnås en högre avtalstrohet samt kostnadseffektivitet. Samverkan och
jämförelser mellan verksamheter och stadsdelsnämnder bidrar till utveckling av
arbetsprocesser. Förvaltningen arbetar för att tillgängliggöra verksamheterna och staden
utifrån invånarnas behov. Eftersom stadsdelsområdet växer behöver förvaltningen säkerställa
att lokalbeståndet används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Förväntat resultat

Nämndens verksamheter använder resurser effektivt så att invånarna får största möjliga nytta
för skattepengarna. Användningen av digitala verktyg utvecklas.
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Indikator

Periodens
utfall

Andel elektroniska inköp

65,9 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2019

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

75 %

Period

2020

Analys
En del av de inköp som genomförts under pandemin har inte utförts via inköpssystemet vilket bidrar till att målet inte uppnås.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra workshops inom personalekonomi med förvaltningens
chefer

2020-01-01

2020-12-31

Kartlägga förvaltningens lokalbestånd för effektivt utnyttjande

2020-01-01

2020-12-31

Kartlägga underhållsbehoven inom förvaltningens fastigheter

2020-01-01

2020-12-31

Se över förvaltningens upphandlarkompetens

2020-01-01

2020-12-31

Starta upp ett Innovationsråd

2020-01-01

2021-12-31

Avvikelse

Analys
På grund av covid-19 har digitaliseringsrådet inte kunnat startas upp under 2020. Aktiviteten kvarstår till 2021.
Utbilda chefer och medarbetare i nya digitala system

2020-01-01

2020-12-31

Utveckla förvaltningens arbete med Spendanalyser

2020-01-01

2020-12-31

Öka utnyttjandegraden i E-handel genom verksamhetsbesök och
utbildning

2020-01-01

2020-12-31

Nämndmål:
3.2.2. Medarbetare och chefer är engagerade och utvecklar verksamheten
Uppfylls helt
Beskrivning

Förvaltningen är ett föredöme som arbetsgivare och har en väl fungerande arbetsmiljö som
möjliggör engagemang, samverkan och utveckling.
Förväntat resultat

Engagerade medarbetare och chefer bidrar till att nå uppsatta mål och att utveckla
verksamheten. Personalrörlighet och sjukfrånvaro är på en sund nivå.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen ser över och uppdaterar underlagen för
medarbetarsamtal och lönesamtal.

2020-01-01

2020-12-31

Förvaltningen tar fram mallar för verksamhetsspecifika
arbetsmiljöronder.

2020-01-01

2020-12-31

Implementera och utvärdera rutin för följa upp sjukfrånvaro

2020-01-01

2020-12-31

Ledardag för förvaltningens chefer med fokus på kommunikation,
tillit och mod

2020-01-01

2020-12-31

Avvikelse
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Uppföljning av ekonomi
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget
Budget 2020 (inkl.
budgetjusteringar)

Bokslut 2020 (utfall)

Avvikelse

Bokslut 2019

Anslag för
nämndens
verksamhet (netto)

1221,4

1178,2

43,2

10,2

Intäkter

237,8

253,9

16,1

33,1

Kostnader

1459,2

1432,1

27,1

-22,9

Prognos/avvikelse
före
resultatdispositioner

43,2

10,2

Resultatenheterna
överskott från 2019

6,3

6,1

Resultatenheterna
överskott till 2021

13,9

6,3

Prognos/avvikelse
efter
resultatdispositioner

35,5

10,0

Mnkr

Uppföljning av driftbudget
Årsresultatet för stadsdelsnämnden visar på ett överskott om 43,2 mnkr före
resultatöverföringar och 35,5 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatet för året bygger på en
sammanvägning och analys av faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med
december. Begärda och beslutade budgetjusteringar, prestationsförändringar och
resultatdispositioner är med i resultatet.
Nämndens driftsbudget uppgår till 1 459,2 mnkr för kostnader och 237,8 mnkr för intäkter,
vilket ger en justerad nettobudget om 1221,4 mnkr. Utfallet i redovisningen per december är
1 185,9 mnkr efter resultatöverföringar, vilket är 97,1 procent av nettobudgeten.
Under året har nämnden beviljats budgetjusteringar i driftbudget om 18,5 mnkr enligt tabellen
nedan.
Budgetjusteringar Drift

Mnkr

Giftfri förskola

0,3

Aktivitetscenter

1,4

Platssamverkan

3

Nyöppnad gruppbostad

1,7

Miljö- och klimatsamordnare

0,3

Sommarkollo

0,6

Sanering bosättningar

2,6

Hög hyra förskola

8,6

Analys av årsresultat 2020
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2020 års resultat för nämnden visar på ett överskott om 35,5 mnkr efter resultatöverföringar.
Överskott finns inom nämnd- och förvaltningsadministration om 1,9 mnkr, individ- och
familjeomsorg om 2,1 mnkr, där flyktingmottagande utgör 1,3 mnkr. Överskott finns vidare
inom äldreomsorgen om 46,8 mnkr, förskoleverksamheten om 0,5 mnkr, barn kultur- och
fritidsverksamheten om 2,4 mnkr, inom arbetsmarknadsåtgärder om 0,5 mnkr samt avseende
avskrivningskostnader för parkinvesteringar om 2,4 mnkr.
Underskott finns inom stadsmiljöverksamheten om 2,7 mnkr, stöd och service för personer
med funktionsnedsättning om 7,4 mnkr samt inom ekonomiskt bistånd om 10,9 mnkr.
Mnkr

Budget
2020
(kostnader)

Budget
2020
(intäkter)

Budget
2020
(netto)

Bokslut 2020
(före resultat
överföringar)

Bokslut efter
resultat
överföringar)

Avvikelse efter
resultatöverföringar
(+/-)

Nämnd och
administration

43

-2

41

39,1

1,9

1,9

Individochfamiljeomsorg

107,9

-26,8

81,1

79,1

79

2,1

varav socialpsykiatri

39,9

-16

23,9

24,3

24,1

-0,2

varav vuxen

15,4

-0,7

14,7

15,6

15,6

-0,9

varav barn och ungdom

38,5

-0,6

37,9

36,0

36,0

1,9

varav flykting

11

-7

4

2,7

2,7

1,3

Stadsmiljöverksamhet

55,6

-35

20,6

23,3

23,3

-2,7

avskrivningar

11,1

0

11,1

9,1

9,1

2

internräntor

0,9

0

0,9

0,5

0,5

0,4

Förskoleverksamhet

336,6

-39,8

296,8

288,6

296,3

0,5

Äldreomsorg

630,1

-109,1

521

474,2

474,2

46,8

Stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning

231,3

-21,2

210,1

217,5

-7,4

-7,4

Barn, kultur och fritid

14,5

-1,3

13,2

10,8

2,4

2,4

Arbetsmarknadsåtgärder

4,1

-0,5

3,6

3,1

0,5

0,5

Ekonomiskt bistånd

24,1

-2,1

22

32,9

-10,9

-10,9

Övrig verksamhet

0

0

0

0

0

0

Totalt utfall

1459,2

-237,8

1221,4

1178,2

1185,9

35,5

Nämnd och förvaltningsadministration
Avvikelse jämfört med
budget (mnkr)
Nämnd- och
förvaltningsadministration

Budget netto

Utfall netto

Avvikelse Bokslut
2020

Avvikelse Bokslut
2019

41

39,1

1,9

5,6

Nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott om 1,9 mnkr. Överskottet beror till
större delen på vakanta tjänster på grund av försenade rekryteringar. Prognosen för
verksamhetsområdet har ändrats betydligt under året då det rått stor osäkerhet kring
förvaltningens möjlighet till statlig ersättning för de extraordinära kostnader som pandemin
fört med sig. Under 2020 genomfördes en organisationsjustering där avdelningen för
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verksamhetsstöd uppgick i avdelningen för administration och prevention vilket kommer ge
rationaliseringseffekter under 2021.
Individ- och familjeomsorg
Avvikelse jämfört
med budget (mnkr)

Budget netto

Utfall netto

Avvikelse Bokslut
2020

Avvikelse Bokslut
2019

Individ och
familjeomsorg

77,1

76,3

0,8

0,8

- varav socialpsykiatri

23,9

24,1

-0,2

-0,7

- varav barn och unga

37,9

36

1,9

1,7

- varav vuxna och
missbruk

14,7

15,6

-0,9

-0,2

Individ- och familjeomsorgen visar totalt på ett överskott om 0,8 mnkr.
Individ- och familjeomsorgen med inriktning barn och unga visar ett överskott om 1,9 mnkr
vilket är högre än vad som tidigare prognostiserats under året. Under årets inledning ökade
antalet LVU-, §12- HVB-placeringar och ett underskott befarades. Under året har en
genomlysning av samtliga placeringar genomförts och flertalet av dessa insatser och andra har
kunnat avslutas.
Socialpsykiatrin visar ett underskott om 0,4 mnkr före resultatdispositioner. Efter att
utförarenheten överfört 0,2 mnkr från sin resultatfond visar verksamheten ett underskott om
0,2 mnkr.
Socialpsykiatrins utförarenhet har sett kraftigt minskade intäkter till följd av pandemin, inom
främst sysselsättningsverksamheten, då brukare inte vågat eller kunnat delta eller då kurser
inte har kunnat genomföras. Enheten har arbetat för att covid-19-anpassa sin verksamhet
vilket dock inte helt har kunnat motverka nedgången av intäkter, med ett mindre underskott
som följd.
Beställarenheten socialpsykiatri visar ett underskott om 0,2 mnkr.
Vuxenenheten visar ett underskott om 0,9 mnkr bland annat på grund av antal längre LVMplaceringar. Vidare har förvaltningen sett att antalet boendeplaceringar på grund av missbruk
har ökat mot tidigare år.
Flyktingmottagande
Avvikelse jämfört
med budget (mnkr)

Budget netto

Utfall netto

Avvikelse Bokslut
2020

Avvikelse Bokslut
2019

Ensamkommande
barn

4

5

-1

-1,7

Nyanlända

0

-2,3

2,3

7,8

Summa

4

2,7

1,3

6,1

Totalt för verksamhetsområdet flyktingmottagande redovisas ett överskott om 1,3 mnkr.
Nyanlända
Verksamheten för nyanlända visar ett överskott om 2,3 mnkr. Verksamheten finansieras med
generalschablon från migrationsverket. I generalschablonen ingår etableringsersättning för
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nyanlända som nämnden får under två år och som ska användas inom tre år. Därav har en stor
del av dessa intäkter resultatförts under 2020.
Ensamkommande barn
Avvikelsen för ensamkommande barn visar på ett negativt resultat om 1,0 mnkr. Orsaken till
underskottet är att ersättningsnivåerna i vissa fall inte täcker de vårdkostnader
stadsdelsnämnden har avseende personer som blivit beviljade svenskt medborgarskap samt
kostnader för myndiga personer som beviljats stödboende.
Stadsmiljö
Avvikelse jämfört
med budget (mnkr)

Budget netto

Utfall netto

Avvikelse Bokslut
2020

Avvikelse Bokslut
2019

Stadsmiljöverksamhet

20,6

23,3

-2,7

-0,5

Verksamheten visar ett underskott om 2,7 mnkr varav 2,0 mnkr avser ett planerat underskott
som bland annat använts till att köpa ut ett antal Big Belly papperskorgar som tidigare hyrts
av leverantören. I resultatet har nämnden kompenserats med 2,6 mnkr för extrakostnader som
uppkommit under året för städning efter EU-migranter som sover i stadsdelsområdets parker.
Kostnaderna för bosättningarna har ökat mer än beräknat under hösten och uppgår till totalt
3,6 mnkr vilket ökar verksamhetens underskott. Förvaltningen väljer att inte söka ersättning
för mellanskillnaden eftersom resultatet i sin helhet visar på ett överskott.
Pandemin under året har gjort att fler människor än vanligt valt att nyttja parkerna vilket lett
till ökat slitage på parkerna som sannolikt kommer att leda till ökade kostnader på sikt, bland
annat avseende renovering och upprustning av lekutrustning och gräsytor. Kostnaderna har
också ökat för informationsmaterial.
För avskrivningar och ränta redovisas ett överskott om 2,4 mnkr. Överskott har uppkommit då
färre investeringar aktiverats under året än budgeterat.
Barn, kultur och fritid
Avvikelse jämfört
med budget (mnkr)

Budget netto

Utfall netto

Avvikelse Bokslut
2020

Avvikelse Bokslut
2019

Barn, kultur och fritid

13,2

10,8

2,4

0,4

Verksamheten visar ett överskott om 2,4 mnkr.
Fält- och fritidsenheten redovisar ett överskott om 0,6 mnkr. Verksamheten har påverkats
mycket av den pågående pandemin och har bland annat stängt flera verksamheter under vissa
perioder samt bedrivit verksamhet utomhus i större utsträckning. Statens ersättning för
sjuklönekostnader i kombination med vakanser inom enheten och lägre vikariekostnader än
normalt har bidragit till enhetens överskott. Antalet aktiviteter under året har också varit färre
än planerat vilket genererat ett överskott. Då enhetens resultatfond sedan år 2019 uppgår till
10 procent av budgeten förblir den oförändrad inför år 2021.
Kultur och preventionsverksamheten redovisar ett överskott om 1,5 mnkr bland annat på
grund av vakant tjänst samt ett lägre antal föräldrastödskurser till följd av pandemin.
Konsumentvägledningen visar ett överskott om 0,3 mnkr. Sommarkolloverksamheten
redovisar en budget i balans.
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Förskola
Avvikelse jämfört
med budget (mnkr)

Budget netto

Utfall netto

Avvikelse Bokslut
2020

Avvikelse Bokslut
2019

Förskoleverksamhet

296,8

296,3

0,5

-1,2

Förskoleverksamheten visar ett överskott om 8,2 mnkr innan resultatdispositioner och ett
överskott om 0,5 mnkr efter resultatdispositioner. I resultatet finns prestationsförändringar
och budgetjusteringar med i form av, bland annat, barnomsorgsgarantin samt kompensation
för höga hyror.
Barnantalet har minskat under året jämfört med tidigare budget. Det genomsnittliga antalet
inskrivna barn för året var 1 994 vilket är 24 barn fler än under 2020. Verksamheten har sett
en minskning av antalet barn under höstterminen som var större än förväntat. Trenden
stämmer överens med den befolkningsprognos som Sweco publicerade 2020 där man
reducerat den förväntade ökningen av barn i förskoleålder inom stadsdelsområdet de närmaste
åren.
En hög frånvaro bland barnen som varit större än frånvaron bland verksamhetens personal i
kombination med statens ersättning för sjuklönekostnader har genererat ett överskott för
enheterna som därför ökar sina resultatfonder med 7,7 mnkr till totalt 12,9 mnkr.
Äldreomsorg
Avvikelse jämfört med budget (mnkr)

Budget netto

Utfall netto

Avvikelse
Bokslut 2020

Avvikelse
Bokslut 2019

Äldreomsorg

521

474,2

46,8

7,9

Äldreomsorgen visar ett överskott om 46,8 mnkr. Överskottet finns på beställarsidan och
underskott är på utförarsidan. Alla kostnader avseende pandemin gällande äldreomsorg har
under året bokats centralt under nämnd och förvaltningsadministration men har nu flyttats till
äldreomsorgen.
Myndighetsutövning
Myndighetsutövning äldreomsorg har ett överskott om 54,3 mnkr. Överskottet beror på att
antalet platser på vård- och omsorgsboende minskat betydligt till följd av att färre personer
har ansökt om boende och flyttat in på vård- och omsorgsboenden. Inom hemtjänsten har färre
personer ansökt om insatser och ett flertal befintliga hemtjänstkunder har tackat nej, ofta på
grund av rädsla för covid-19.
Snittet på antal boende i vård- och omsorgsboenden inklusive HVB är 373 personer för 2020
samma snitt var 408 personer för 2019 vilket innebär en minskning med 35 vård- och
omsorgsboende platser per månad. Det har resulterat i 2,3 mnkr mindre i kostnader per månad
och 27,5 per år jämfört med året innan.
De kostnader gällande pandemin som avser äldreomsorg som tidigare bokförts centralt under
nämnd och förvaltningsadministration, har flyttats till äldreomsorgen. Dessa utgörs bland
annat av kostnader för en förstärkt personalpool med anledning av covid-19.
Då det fanns utrymme i budget 2020 valde förvaltningen att belasta resultatet med
upparbetade projekteringskostnader avseende det planerade vård- och omsorgsboendet i
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Hagastaden. På så vis läggs inte projekteringskostnaderna på den framtida hyran.
Utförare äldreomsorg
Väderkvarnens vård- och omsorgsboende visar ett underskott om 5,6 mnkr. Underskottet
beror framförallt på intäktsbortfall på grund av tomma platser till följd av pandemin.
Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr vilket är en förbättring med 1,9 mnkr
sedan tertial 1. Hemtjänsten har kunnat hålla intäktsnivån stabilt under året med hjälp av olika
åtgärder.
Snittet för utförda dagtimmar inom hemtjänsten per månad är 4 100 timmar för 2020 och det
är 335 timmar högre per månad jämfört med år 2019 vilket har ökat intäkterna för
hemtjänsten med 1,8 mnkr under 2020. Utförandegraden inom hemtjänst i egen regi är 73
procent i snitt för 2020.
Den förbyggande verksamheten inom äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 0,7
mnkr.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Avvikelse jämfört
med budget (mnkr)
Stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning

Budget netto

Utfall netto

Avvikelse Bokslut
2020

Avvikelse Bokslut
2019

210,1

217,5

-7,4

-8

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar på ett
underskott om 7,4 mnkr. Av underskottet står insatser för vuxna med funktionsnedsättning för
4,2 mnkr, insatser för barn med funktionsnedsättning för 2,2 mnkr. Utförarenheten inom
funktionsnedsättning visar en budget i balans.
Myndighetsutövning
Myndighetsutövningens underskott består av fortsatt höga kostnader inom de verksamheter
som finansieras med det fasta anslaget, inom framför allt avlösarservice, personlig assistans
och hemtjänst samt boenden enligt socialtjänstlagen, SoL.
Den pågående pandemin har inneburit tillfälliga utökningar av personlig assistans enligt LSS
vilket ökar på de sedan tidigare höga kostnaderna för insatsen.
Förvaltningen har under året arbetat med att följa upp avtal utanför lagen om valfrihetssystem,
LOV, som är mycket kostsamma för stadsdelsförvaltningen då dessa placeringars priser är
högre än tilldelad budget. Under året har 3 placeringar omförhandlats till LOV och
förhandlingar har påbörjats med övriga kvarstående placeringar. Kostnadsbesparingen
förväntas att synas under 2021.
Utförarverksamhet
Utförarenheten inom funktionsnedsättning visar en budget i balans. 2020 öppnade Norrmalms
utförarenhet en ny gruppbostad med 6 platser. Gruppbostaden har inriktning mot personer
med autism men ingen intellektuell funktionsnedsättning. Under året har det blivit tydligt att
det är svårt att få ekonomin att gå ihop då den mätmetod som används för att bedöma
omsorgsbehoven inte fullt ut fångar upp de komplexa behov den här målgruppen har.
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Bemanningsbehovet är större än vad ersättningsnivåerna ger utrymme till. Under året har
förvaltningen beviljats startbidrag om 1,7 mnkr. Utan dessa medel hade enhetens underskott
blivit motsvarande.
Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd
Avvikelse jämfört med
budget (mnkr)

Budget netto

Utfall netto

Avvikelse Bokslut
2020

Avvikelse Bokslut
2019

Arbetsmarknadsåtgärder

3,6

3,1

0,5

0,1

Ekonomiskt bistånd

22

32,9

-10,9

-1,5

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott om 0,5 mnkr avseende
handläggningskostnader. Förvaltningen har under sommaren erbjudit 215 ungdomar ett
meningsfullt feriejobb.
Verksamheten ekonomiskt bistånd visar på ett underskott om 10,9 mnkr. Antalet
bidragshushåll har under året ökat till i snitt 201 hushåll jämfört med 2019 då snittet var 148.
Andelen bidragstagare i åldern 18-25 har fortsatt att öka från i snitt 23 personer per månad
2019 till 28 personer 2020. 2018 var genomsnittet 13 personer per månad. Många av dessa är
ensamkommande barn och unga som studerar på gymnasiet.
En annan förklaring är att antalet nyanlända personer som avslutar sin etableringsperiod
behöver ekonomiskt bistånd. Enligt uppgifter från Sweco har antalet personer med
utomnordiskt medborgarskap ökat de senaste åren för att under 2020 avstanna.
Sedan våren 2020 har antalet bidragstagare med svenskt medborgarskap ökat vilket härleds
till den pågående pandemin.
Antal personer

Svenskt medborgarskap

Övr nordiskt
medborgarskap

Utomnordiskt
medborgarskap

16-dec

104

0

11

17-dec

102

1

29

18-dec

104

2

45

19-dec

110

2

70

20-dec

137

1

72

Under 2020 har försörjningsstödsenheten genomgått en omorganisation som möjliggör ett
mer strukturerat arbete gentemot de enskilda individerna, med syftet att bryta långvarigt
bidragsberoende.

Resultatenheter

Resultatenhetens
namn

Förskolorna Mitt i
City

Resultatenheternas
bruttobudget
2020

Varav 5 % av
resultatenheternas
bruttobudget
2020

Resultatöverföring
från 2019
Överskott
(-)
Underskott
(+)

Resultat
2020
Överskott
(-)
Underskott
(+)

Har reslutatet
uppkommit av
resultatenhetens
eget handlande?
JA / NEJ

Resultatöverföring
till 2021 (max 10
%) Överskott (+)
Underskott (-)

53 797

2 690

-875

-2354

JA

3229
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Resultatenheternas
bruttobudget
2020

Varav 5 % av
resultatenheternas
bruttobudget
2020

Resultatöverföring
från 2019
Överskott
(-)
Underskott
(+)

Resultat
2020
Överskott
(-)
Underskott
(+)

Har reslutatet
uppkommit av
resultatenhetens
eget handlande?
JA / NEJ

Resultatöverföring
till 2021 (max 10
%) Överskott (+)
Underskott (-)

Johannes
förskolor

46 832

2 342

-872

-2891

JA

3214

Karlbergs
förskolor

41 518

2 076

-1 677

-946

JA

2623

Matteus förskolor

47 971

2 399

-1 746

-2089

JA

3835

Utförarenheten
socialpsykiatri

26240

1312

-291

128

JA

163

Fält- och
fritidsenheten

8 478

424

-815

-587

JA

820

Summa
resultatenheter

224 836

11 243

-6 276

-8738

Resultatenhetens
namn

13883

Nämnden har sex resultatenheter, fyra inom förskolan, en inom verksamheten för fält- och
fritid samt en i form av socialpsykiatrins utförarenhet.
Enheterna inom förskolan redovisar under året ett överskott om 7,7 mnkr vilket innebär att
12,9 mnkr förs över till 2021. Socialpsykiatrins utförarenhet redovisar ett underskott om
0,1 mkr och minskar sin fond motsvarande. Fält- och fritidsenheten har en fond motsvarande
10 procent av budgeten varför de inte kan öka den ytterligare utan deras överskott om 0,6
mnkr påverkar stadsdelsnämndens driftresultat.
Resultatenheterna ökar sammanlagt sina resultatfonder med 7,6 mnkr till 2021. I bilaga 1
redovisas respektive resultatenhets beräknade resultat.

Investeringar
Mnkr, netto

Budget 2020

Bokslut 2020

Avvikelse bokslut

Avvikelse mellan
prognos T2 och
bokslut 2020

Parkinvesteringar

7,0

7,0

0

0

Reinvesteringar

0

0

0

0

Investeringar med
nycklade medel

8,7

8,6

0,1

0,1

Inventarier och
maskiner

2,7

2,6

0,1

0,1

Klimatinvesteringar

11,0

8,7

2,3

0,8

Trygghetsinvesteringar

1,9

1,5

0,4

0,4

Totalt

31,3

28,4

2,9

1,4

Parkinvesteringar
Stadsdelsnämnden har i budget 2020 tilldelats 15,7 mnkr för investeringar och reinvesteringar
i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:
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Budget 2020

Bokslut 2020

Avvikelse bokslut

Avvikelse mellan
prognos T2 och
bokslut 2020

7

7

0

0

0

0

0

0

Blekholmsterrassen

0,3

0,5

0,2

-0,1

Yogapaviljong
Vasaparken

1,5

2,7

1,2

0,6

Ny entré Vasaparken

1,2

0,8

-0,4

-0,6

Vattenledning och
mikroplastfilter
Vasaparken

1

1,2

0,2

0,2

Norrbackatäppan

3

1,1

-1,9

0,1

Tillgänglighetshöjande
åtgärder

1,2

1,4

0,2

-0,2

Enkehusparken

0

0,4

0,4

0,1

Småparker

0,5

0,5

0

0

Totalt

15,7

15.6

-0.1

0,1

Ismaskin

6,5

6,2

-0,3

-0,3

Träd och
perennplantering

0,5

0,5

0

0

0,7

0,7

0

0

Mnkr

Centrala medel
Norrbackatäppan
Reinvesteringar
Norrbackatäppan

Nycklade medel

Klimatinvesteringar

Trygghetsinvesteringar
Smarta lås i parker

Utfallet för investeringsprojekten följer budget med vissa omfördelningar mellan projekten.
Kostnaderna för yogapaviljongen har blivit större på grund av lång bygglovshantering som
gett ökade kostnad för utredningar och detaljritningar samt att inga trygghetsmedel för
belysning erhölls.
Norrbackatäppan har en minskad kostnad mot budget då Norrbackagatans upprustning inte
utfördes. Orsak var osäkerheter kring Micasas intilliggande byggnads framtid och dess
påverkan på gatan.
Nya entrén till Vasaparken fick en mindre kostnad än beräknat då uppskattade ändrings- och
tilläggskostnader ( ÄTA) blev mindre än beräknat.
Klimatinvesteringar
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Utfallet för klimatinvesteringar är lägre än budgeterat då flera projekt avseende belysning och
vitvaror inte blivit genomförda under året. Kostnaderna för ismaskinen är lägre än budgeterat
under året men det kommer att uppstå utgifter för detta även under år 2021 varför
förvaltningen i VP ansökte om ytterligare 3,7 mnkr för detta ändamål.
Trygghetsinvesteringar
Överskottet om 0,4 mnkr avseende trygghetsinvesteringar önskas ombudgeteras till år 2021
då förseningar uppstått i projektet Platssamverkan Sergels torg till följd av pandemin och
fortsatta investeringar kommer att göras under kommande år.

Försäljningar av anläggningstillgångar
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)
Ombudgeteringar
Nämnden önskar ombudgetera 0,4 mnkr avseende trygghetsinvesteringar på Sergels torg till
år 2021.

Medel för lokaländamål
Analys av balansräkning
Analys av balansräkning årsbokslut 2020

Jämförelse mellan 2019-12-31 och 2020-12-31
Förvaltningens totala balansomslutning uppgår till 211,3 mnkr per 2020-12-31 och har ökat
med cirka 22,6 mnkr jämfört med ingående balans för 2020.
Tillgångar


Mark, byggnader och tekniska anläggningar konto 11XX samt Maskiner och
inventarier konto 12XX

Ändringar i balanskonton som avser anläggningstillgångar avser främst ökande investeringar
under 2020. Den totala ökningen av anläggningstillgångar på 14,5 % beror bland annat på
ökande investeringar inom park och miljö, klimatsatsningar och nya möbler till
äldreomsorgen.


Kundfordringar 15XX

Externa kundfordringar konto 1512 har ökat med 17,1 % och det avser diverse övrig
fakturering.
Interna kundfordringar konto 1542 har ökat med 10 % och det avser främst diverse övrig
fakturering men en minskad fakturering inom äldreomsorgen har skett och det kan vara en
följd av covid-19


Diverse kortfristiga fordringar konto 16XX
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Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 0,5 mnkr vilket främst beror på fordringar hos
arbetsförmedlingen.


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter konto 17XX

Upplupna intäkter konto 1751 har ökat med 3,4 % vilket främst beror på kommande
ersättning för sjuklöner från Försäkringskassan 1,4 mnkr och ekonomiskt stöd 6,3 mnkr till
följd av covid-19.
Skulder


Eget kapital konto 20XX

Eget kapital visar skillnaden mellan skulder och tillgångar i balansräkningen. Eget kapital har
ökat med 44,9 mnkr och avsättningar till resultatfonder med 7,6 mnkr, totalt 52,5 mnkr


Leverantörsskulder konto 25XX

Externa leverantörsskulder har minskat med 12,8 mnkr, skulder till stadens bolag har ökat
med 4,2 mnkr och skulder till stadens förvaltningar har ökat med 1,6 mnkr


Övriga kortfristiga skulder 28XX

Skuld till staten har ökat med 0,9 mnkr och det avser projektmedel inom äldreomsorgen som
inte har kunnat användas under 2020.


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter konto 29XX

Förutbetalda intäkter på konto 2953 har minskat och det beror främst på minskade
ersättningar från Migrationsverket avseende generalschablon. Inbetalningar från
Migrationsverket avseende generalschablon kan utnyttjas under tre år.
Upplupna kostnader konto 2991 har minskat med 17 mnkr. Minskningen beror främst på
minskad skuld till Kungsholmens stadsdelsförvaltning gällande ensamkommande barn samt
mindre kostnader inom äldreomsorgen.

Övrigt

Särskilda redovisningar
Agenda 2030
Stockholm stad är en viktig aktör i genomförandet av Agenda 2030, genom att flera av
grunduppdragen är direkt eller indirekt kopplade till specifika delmål i agendan. Målen om en
hållbar utveckling ligger i linje med stadens vision och budget.
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Förvaltningen har tagit fram en lokal miljö- och klimathandlingsplan. Målet med planen är att
minska den miljöpåverkan nämndens verksamheter ger upphov till, att verka för en hållbar
utveckling samt att stärka förmågan att hantera påverkan av klimatförändringar. Målen i
Stockholms stad miljöprogram samt förvaltningens miljö- och klimathandlingsplan bidrar till
genomförandet av Agenda 2030 och Vision 2040.
Genom att arbeta med anpassningar till klimatförändringar som skyfall och värmebölja bidrar
förvaltningen till att bekämpa klimatförändringar. Genom att skapa säkra och inkluderande
grönområden bidrar förvaltningen till möjligheter till god hälsa och hållbara städer och
samhällen. Förvaltningens arbete med bland annat återplantering av träd, trädinventeringar
och trädplaner bidrar till att bevara och främja ekosystem och biologisk mångfald. Genom att
ha effektiviserat skräphanteringen i parkerna bidrar förvaltningen till ett fossilfritt och
klimatpositivt Stockholm samt till att hållbara städer och samhällen uppnås.
Genom att värna Sergels torg som en plats för allas uttryck, och genom ökad trygghet och
minskad brottslighet, bidrar förvaltningen till fredliga och inkluderande samhällen. Delmål
11.3 i Agenda 2030, inkluderande och hållbar urbanisering, är särskilt relevant för arbetet
med Sergels torg.
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. God utbildning för alla är ett av målen i
Agenda 2030. En inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet som ska främja livslångt
lärande för alla ska säkerställas. Tillgången på pedagogiskt utbildad personal och kvaliteten i
utbildningens innehåll spelar en viktig roll. Vid förvaltningens senaste mätning fanns 38,6
procent legitimerade förskollärare inom nämndes förskolor. Förvaltningen har säkerställt
undervisning ledd av förskollärare inom utbildningen för alla barn.
Utbildningen i förskolan ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett
växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar
utveckling. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.
Nämndens förskolor har under året arbetat med förvaltningsövergripande mål för
verksamhetsområdet, barn i förskolan har hållbara relationer till sin omvärld. Hållbar
utveckling är ett begrepp som knyter ihop de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar
som mänskligheten står inför.
Barn har fått kunskap om sin delaktighet i naturens kretslopp, om ekologisk hållbarhet och
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fått lära sig att ha ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Verksamhetens arbete för
att säkra en giftfri förskola har fortsatt, leksaker och material har ersatts med kemikaliesmarta
alternativ.
Förskolan har arbetat med att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och grundläggande demokratiska värderingar. Utbildningen inom nämndens förskolor har
bidragit till att skapa ett mer jämställt och inkluderande samhälle.
Förvaltningens arbete inom ekonomiskt bistånd bidrar till att uppfylla målen om att minska
fattigdom och hunger, ojämlikhet och bidrar till ökad hälsa och jämställdhet. Förvaltningens
arbete med feriearbete bidrar till att främja ungas anställning, utbildning och praktik.
Hälsofrämjande fritidsaktiviteter erbjuds till barn och unga oavsett kön, bakgrund eller
socioekonomisk situation och bidrar till god hälsa och välbefinnande och till att minska
ojämlikhet.
Genom att ett jämställdhetsperspektiv integreras vid beslutsfattande för att möta den enskildes
behov oavsett kön och förvaltningens arbete mot alla former av våld mot kvinnor och flickor,
inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering bidrar
förvaltningen till att öka jämställdhet.
Förvaltningens arbete med ökad delaktighet för barn, unga och vuxna i utredning och
utförande av insats och genom att minska alla former av våld mot särskilt sårbara grupper som
barn, personer med funktionsnedsättningar, äldre, våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld samt erbjuda stöd till våldsutsatta och våldsutövare bidrar förvaltningen till fredliga och
inkluderande samhällen.
Jämställdhet

Förskolan har arbetat med att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och grundläggande demokratiska värderingar. Utbildningen vilar på demokratins grund och
utgår från barnkonventionen.
Utbildningen i förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och
lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet. Förskolorna upprättar årligen en plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver verksamhetens arbete med
främjande av alla barns lika rättigheter och möjligheter, förebyggande av diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling, samt rutiner för åtgärder.
I förskoleundersökningen finns frågan jag upplever att barnen på förskolan ges lika
möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
funktionsnedsättning. I årets undersökning anger 95 procent av vårdnadshavarna att de
instämmer med att förskolan arbetar på detta sätt.
Utbildningen inom nämndens förskolor har bidragit till att skapa ett mer jämställt och
inkluderande samhälle. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar
barnens utveckling, val och lärande. Förskolan har organiserat utbildningen så att barnen har
fått leka och lära tillsammans. Barnen har fått pröva och utveckla sina förmågor och intressen,
med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.
Inom förvaltningens socialtjänst har jämställdhetsperspektivet integrerats vid beslutsfattande
för att möta den enskildes behov oavsett kön. Aktgranskningar har genomförts, bland annat
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med fokus på jämställdhet för att handläggning ska göras rättssäker och likställig.
Könsuppdelad statistik har synliggjorts och analyserats i syfte att uppmärksamma skillnader
och likheter för att inflytande och resurser mellan kvinnor och män fördelas rättvist och vid
behov ta fram åtgärder. Resultatet av brukarundersökningarna visar på mindre skillnader i
nöjdhet mellan män och kvinnor. Förvaltningen bedömer att genomförda och planerade
aktiviteter bidrar till ökad jämställdhet, bland annat genom aktgranskning där eventuella
skillnader mellan män och kvinnors beviljade insatser synliggörs och analyseras för att öka
likställdheten.
Förvaltningens äldreavdelning har genomlyst och analyserat myndighetsbeslut för att
säkerställa en jämställd och jämlik biståndshandläggning. Brukarundersökningar och
kvalitetsuppföljningar på individnivå analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att
uppmärksamma skillnader i upplevelser mellan könen och åtgärder arbetas fram utifrån
resultaten. Utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning framgår att andelen äldre som fick
välja utförare av hemtjänst samt upplever att handläggarens beslut är anpassat efter det egna
behovet har ökat det senaste året. Äldreomsorgens beställarenhet har genomfört ett antal
kompetenshöjande insatser i jämställdhet och normkritik och arbetar utifrån
jämställdhetsutmaningen, vilket syftar till att problematisera förställningar och förväntningar
utifrån könstillhörighet i beslutande av biståndsinsatser för att öka fokus på den äldres behov.
Därmed kan resultatet av brukarundersökningen i år ha ökat i förhållande till föregående år.
Förvaltningens arbete kring löneanalys och att utbilda i kompetensbaserad rekrytering har
bidragit till en ökad jämställdhet.
Arbete med barns rättigheter

Arbetet med barnrättsperspektiv fortskrider genom olika metoder, arbetssätt och samverkan
inom förvaltningens olika avdelningar och verksamheter.
Förvaltningen arbetar för ett tydligt barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv i
samhällsplaneringen, till exempel genom att efterfråga barnkonsekvensanalyser. Ur ett barnoch jämställdhetsperspektiv är det bland annat viktigt med god tillgång till park-, lek- och
idrottsmiljöer, inte minst i stadens stadsutvecklingsområden.
Utbildningen i förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i
barnkonventionen. Förvaltningens förskolor har arbetat med att förmedla och förankra respekt
för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.
Förskolan har ett viktigt uppdrag att kommunicera barnkonventionen och upplysa barnen om
deras rättigheter. Bland annat har barnen fått lära sig sina rättigheter genom litteratur anpassad
för barn i förskoleålder samt annat utbildningsmaterial. Barnen har även deltagit i olika forum
som syftar till att främja delaktighet och medbestämmande, och bland annat har omröstningar
och majoritetsbeslut använts som metod för att till exempel bestämma val av projekt,
utflyktsmål eller lek. Vid förändringar i verksamheter för barn och unga har
konsekvensanalyser genomförts för att bedöma vilka konsekvenser ett beslut kan få för det
enskilda barnet eller barngruppen.
Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans har fått stöd utformat med
hänsyn till egna behov och förutsättningar. Nämndens förskolor har ett väl utvecklat arbetssätt
kring barn i behov av särskilda stödinsatser.
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Förskolornas barnsäkerhetsombud, under ledning och samverkan med förskolans rektor, har
under året att få utökat uppdrag gällande att bevaka att barnkonventionen efterlevs inom
verksamheten. Arbetssättet syftat till att bidra till det redan pågående arbetet gällande
implementering av barnkonventionen inom nämndens förskolor.
Förvaltningen har haft ett flertal workshops med tema barnperspektiv och barnrättsperspektiv
inom handläggning och myndighetsutövning med syfte att diskutera möjligheter och
utmaningar med barnkonsekvensanalyser. Vikten av att ställa reflekterande frågor till
föräldrar för att starta tankar kring hur barnen påverkas av den vuxnes situation ska alltid
göras när det är möjligt och barnens situation ska alltid framkomma i dokumentationen.
Under året har förvaltningen gjort en mätning av över hur många barnkonsekvensanalyser det
finns i vuxenärenden. Under den första mätperioden som gjordes i maj 2020 fanns det
barnkonsekvensanalyser i 96 procent av ärendena och den andra mätningen i november är 91
procent vilket är över målet på 75 procent, detta tyder på att förvaltningen lyckats med
implementeringen av barnkonsekvensanalyser.
För att ytterligare främja barns rättigheter i handläggningen gällande en förälders insats och
för att öka möjligheten för dem att framföra sina åsikter samt att få information i frågor som
rör dem har förvaltningen tagit fram ett arbetssätt som heter "Brev till barn". Om föräldrarna
samtycker skickas ett brev till barnet med kort information om förälderns insats och
kontaktuppgifter samt ett välkomnande att kontakta handläggaren vid frågor.
För att följa upp hur barnen upplevt samtal med handläggare från förvaltningens familjeenhet
har en enkätstudie genomförts där barnet skattat samtalet utifrån fyra frågor. Studien
omfattade 96 enkäter som delades ut till 41 flickor och 55 pojkar. Svaren visar att barnen i
hög utsträckning förstår varför de träffar handläggaren, att de upplever sig lyssnade på, känner
sig trygga i samtalet och att barnen känner sig fria att uttrycka sig och berätta vad de upplevt.
I svaren uppger barnen att det fått ett gott bemötande av handläggaren. Resultaten från studien
ska analyseras vidare för en fördjupad förståelse samt för att utveckla arbetet vidare.
Inom förvaltningens äldreomsorg finns rutiner för hur medarbetarna ska agera och
uppmärksamma vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.
Nationella minoriteters rättigheter

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. När
det gäller nationella minoriteter i ett förvaltningsområde, för Stockholm stad finska, samiska
och meänkieli, finns det utökad rätt till information och insatser som till exempel förskola,
helt eller till väsentlig del på minoritetsspråket. Barn som talar eller har anknytning till ett
nationellt minoritetsspråk har rätt till ett förstärkt språkstöd i alla förskolor.
Vid förvaltningens senaste mätning fanns inga barn som hade meänkieli eller samiska som
identitets språk. De barn som önskat förskoleplats inom stadsdelsområdets fristående finska
förskola har erbjudits plats.
Förskolans pedagoger tillämpar ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet tillsammans med
barnen. Verksamheten arbetar med olika språk, fast det kanske inte finns ett barn i gruppen
som talar språket för närvarande. Exempelvis har förskolorna litteratur på olika språk och
använder uppläsningstjänsten Polyglutt. Via Polyglutt har förskolorna tillgång till litteratur på
cirka 50 olika språk.
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Förvaltningen har under året utbildat kursledare och startat en tvådagars utbildning för
pedagoger i flerspråkighet. Ämnen som tas upp under kursen är bland annat vad forskning och
läroplanen säger, interkulturellt förhållningssätt, samarbete med hemmet och
språkutvecklande arbetssätt. Under året har cirka 30 pedagoger tagit del av utbildningen.
Förskoleavdelningens metodutvecklare har under året skapat ett utbildningsmaterial kring
nationella minoritetsspråk som används inom förskolorna. Alla förskolor har även fått en
uppsättning av böcker som handlar om minoritetsspråken att använda tillsammans med
barnen.
Inom förvaltningens socialtjänst har ett arbete påbörjats för att främja de nationella
minoriteternas behov och rättigheter, bland att genom att motverka diskriminering, främja
rättigheter, information på minoritetsspråk och se över tillgång till språkkunskaper hos
personal.
Inom förvaltningens äldreavdelning finns tillgång till bland annat finsktalande personal.
Finska självständighetsdagen uppmärksammas varje år med bland annat finska sånger, finsk
poesi och finska bakverk. Sverigefinnarnas dag har under året uppmärksammats genom mat
och underhållning i enlighet med riktlinjer för minskad smittspridning. En dialog har inletts
med meänkieli-gruppen för att öka delaktigheten och främja till ett varierat kulturutbud och
variation i utformningen av aktiviteter.
Förvaltningens arbete med romsk inkludering har inte prioriterats under året på grund av
resursbrist kopplat till covid-19. Under 2021 ska förvaltningen höja kunskapen kring
målgruppen.

Konsekvenser av Covid-19-pandemin
Sammanfattning ekonomiska konsekvenser

Administration
Centralt har förvaltningen avsatt stora personella resurser åt att rekrytera och fördela
extrapersonal med syfte att väga upp den ökade sjukfrånvaron i verksamheterna under året.
Förvaltningens centrala personalpool och rekryteringsgrupp har arbetat för bemanna samtliga
utförarverksamheter. Även skyddsutrustning och förbrukningsmateriel har köpts in och
distribuerats internt för alla verksamheters räkning. Den stora majoriteten av kostnaderna
avseende förstärkningspersonalen kom att belasta äldreomsorgen som har haft det största
behovet av vikarier och förstärkning.
Socialtjänst
För socialttjänstens utförarenhet har intäkterna har påverkats negativt i och med att två
lägenheter på Malmskillnadsgatans gruppboende stått tomma under större delen av året.
Verksamheten har även köpt in extra arbetskläder och installerat ytterligare en tvättmaskin för
det ökade behovet av tvättning. Kostnader för skyddsutrustning samt ökad bemanning har
även tillkommit.
Förvaltningens dagliga verksamhet höll stängt under en period under året, vilket bidrog till ett
antal tillfälliga utökningar av personlig assistans, vilket ökade kostnaderna för insatsen.
Personer i riskgrupp har även fått hjälp med inköp av hemtjänst- och boendestödspersonal,
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vilket ökat kostnaderna något.
Arbetslösheten i stadsdelen har ökat till följd av covid-19. Antalet bidragshushåll och därmed
kostnaderna för försörjningsstöd ökade under våren för att sedan plana ut och minska något
mot slutet av året.
Äldreomsorg
Antalet insatser hos äldreomsorgens beställarenhet har minskat på grund av att flera äldre
personer har avsagt sig sina beviljade insatser eller avböjt planerade besök från
hemtjänstpersonalen. Som följd har både beställd och utförd tid av hemtjänstinsatser minskat.
På grund av oro har flera som står i kö tackat nej till erbjudande om plats på vård- och
omsorgsboende och ett ökat antal avlidna har identifierats vilket har minskat antal placeringar
inom vård- och omsorgsboende. Alla dessa faktorer har resulterat i att kostnader för
äldreomsorgens beställarenhet minskat.
Till följd av covid-19 och minskningen av insatser har det kommunala vård- och
omsorgsboendet haft en lägre beläggningsgrad än normalt, vilket medfört ett intäktsbortfall då
lägenheter stått tomma. Även stadens förbud att flytta mellan olika vård- och omsorgsboenden
tros ha påverkat beläggningsgraden negativt. Utförarverksamheterna har haft ökade kostnader
i form av ökad bemanning, vikarier, skyddsutrustning, förbrukningsmaterial, renhållning och
sanering, till följd av covid-19.
Förskola
De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 blev små för verksamhetsområdet.
Förvaltningens uppföljningar visar på att personalens sjukfrånvaro varit lägre än barnens
frånvaro under året. Detta har bidragit till att förskolorna inte behövt anställa vikarier i någon
högre utsträckning.
Stadsmiljö
De ekonomiska konsekvenserna inom stadsmiljöverksamheten består framförallt av ökade
kostnader för informationskampanjer samt ökade kostnader på grund av det höga slitaget. Det
ökade slitaget kommer sannolikt att innebära högre kostnader även kommande år.
Verksamhetsmässiga konsekvenser

Övergripande arbete
För att bibehålla en fortsatt god kvalitet i verksamheterna trots utvecklingen av covid-19
omprioriterades arbetsuppgifter och nya arbetssätt skapades. Exempelvis används digitala
möten i mycket högre utsträckning i och med att medarbetare till stor del har arbetat hemifrån.
En tillfällig förvaltningsorganisation skapades med en ny personalpoolsenhet och en
rekryteringsgrupp. Syftet med personalpoolen och rekryteringsgruppen var att avlasta
utförarverksamheterna med personalbemanning genom att rekrytera, anställa, introducera och
hantera anställningarna. Genom personalpoolens arbete kunde förvaltningen säkerställa
bemanningen inom utförarverksamheterna. Rekrytering av nya medarbetare har skett via
annons men även från bemanningsföretag. För att kunna hantera denna mängd av
rekryteringar skapades en rekryteringsgrupp med representanter från förvaltningens olika
avdelningar. Förvaltningen anställde även ett antal personer via stadens gemensamma
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rekryteringssatsning samt anlitade externa bemanningsföretag som stöd i att stärka upp
bemanningen.
Sjukfrånvaro på grund av covid-19 har haft stor påverkan på förvaltningen under stora delar
av året. Rekommendationerna om att vara hemma vid minsta symptom har påverkat
korttidssjukfrånvaron som ökat och sannolikt fortsatt kommer ligga kvar på en högre nivå. I
och med att man ska vara hemma minst två dagar efter det att man är symptomfri blir
frånvaron också längre. Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen har ökat. Ytterligare en
faktor som kan ha påverkan på frånvaron är att läkarintyg inte krävs under de första veckorna.
För medarbetare kan pandemin innebära oro samt en ökad psykisk påfrestning. Förvaltningen
har erbjudit olika stödinsatser, bland annat stödsamtal till medarbetare och chefer.
Förvaltningen har under året haft ett stort fokus på att utveckla och stärka kommunikationen
och kommunikationskanalerna inom förvaltningen och samverkan med andra förvaltningar
och aktörer. Stadsdelsdirektören har haft regelbundna digitala informationsmöten, chefsbrev
och löpande information om läget inom stadsdelsområdet och verksamheterna.
Förvaltningens krisledning har varit aktiverad under stora delar av året. Samtliga
verksamheter har sett över kontinuitetsplanering gällande bemanning, material och livsmedel.
Nämndens möten har anpassats utifrån restriktioner och har genomförts under olika former
sedan pandemins utbrott. Sedan i mars har nämndens ledamöter erbjudits möjlighet att delta
över Skype. Utifrån stadens riktlinjer har möjligheter till digital närvaro ökat. Sedan
november är mötena stängda för allmänheten, dock med möjlighet att ställa frågor via e-post
samt att nämndens möten har live-sänts. Den sociala delegationen kan inte genomföras
digitalt och har därför genomförts med begränsad fysisk närvaro.
Nämndens pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor ställdes till en början in, men
anpassades till att genomföras i kombination via distansdeltagande och anpassad fysisk
närvaro i enlighet med begränsningar i antal mötesdeltagare.
Den förändrade situationen med anledning av covid-19 har inneburit att planerade insatser
som till exempel ledardagen i april, förvaltningsintroduktion och utvecklingsarbete kring
personalekonomi har genomförts på ett annat sätt än vad som var planerat, och vid en senare
tidpunkt under året.
Äldreavdelningen
Äldreomsorgen har varit hårt drabbad av covid-19, och inledningsvis hade nämndens vårdoch omsorgsboende ett högt antal smittade boende. Samtliga verksamheter har under året
hanterat och bemött oro från äldre och anhöriga samtidigt som medarbetarnas fysiska,
organisatoriska och sociala arbetsmiljö också har påverkats. Sjukfrånvaron har varit hög inom
flera av verksamheterna och medfört behov av att ta in extrapersonal från bemanningsföretag
utöver extra resurser från den förvaltningsövergripande personalpoolen.
Under periodens början avböjde flera äldre insatser inom hemtjänsten. Äldreomsorgens
beställarenhet har fört löpande statistik över beviljade insatser till följd av pandemin. Av
statistiken framgår det bland annat att insatser har beviljats utifrån uppmaningen att äldre
personer ska undvika sociala sammanhang, på grund av utebliven dagverksamhet och ökade
insatser utifrån insjuknande i covid-19. Ett antal personer har avsagt sig växelvårdsperioder
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och tackat nej vid erbjudanden om plats på vård- och omsorgsboende. Förvaltningens
beställarenhet har dock uppmärksammat att färre känner lika stor oro inför att ta emot hjälp
under årets senare del vilket har medfört att antalet ansökningar från och kontakter med
enskilda och anhöriga har ökat.
Alla gemensamma aktiviteter på nämndens vård- och omsorgsboende har ställts in, samtidigt
som besöksstopp infördes. Verksamheten har istället erbjudit enskilda aktiviteter efter den
boendes önskemål och behov, exempelvis kontakt med anhöriga via telefon, Skype och
Facetime. Formen för utevistelser har förändrats och en del av det kommunala vård- och
omsorgsboendets innergård används som en säker lösning för anhöriga att besöka och hålla
kontakten med sina närstående under besöksstopp.
Förvaltningen beviljades tidigare under året medel från Matlyftet. Initialt var medlen tänkta
att användas till olika temakvällar men till följd av restriktioner har medlen bland annat
använts till en uppskattad glassvagn samt korvgrillning och varm choklad utomhus i samband
med allhelgona afton. I syfte att informera och dämpa oro införde verksamheten regelbundna
informationsbrev till boendes anhöriga.
Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen och Östermalm har ett
förstärkningsteam inom hemtjänstens startats, och även Tryggt mottagande-teamet har ställts
om till att verka som förstärkningsteam. Hemtjänsten har tagit emot personal från den
förvaltningsövergripande personalpoolen samt anställt tidigare timvikarier och
deltidsanställda på heltid. De extra personella resurserna har medfört att verksamheten haft
möjlighet att arbeta intensivt med upprättandet av genomförandeplaner för att göra de äldre
delaktiga i vården och öka graden av självbestämmande. Inom den kommunala hemtjänsten
har flera äldre med serviceinsatser avsagt sig insatser medan vissa befintliga och nya
omsorgstagare har fått utökade insatser, vilket har medfört en stabil utförandegrad under året.
Däremot har utförandegraden för personal sjunkit, bland annat på grund av en ökning av
personalgruppen, mindre sjukfrånvaro än förväntat och färre omsorgstagare inledningsvis
under pandemin.
Aktivitetscentren, dagverksamheten Klockhuset och den kommunövergripande öppna
mötesplatsen Vasaträffen har under perioder varit stängda. Att öppna verksamheter stängs
medför en ökad risk för social isolering för de äldre och ställer krav på att hitta nya former av
förebyggande insatser. Samtliga gäster med beviljad dagverksamhet på Klockhuset, eller
deras anhöriga, har blivit uppringda av biståndshandläggare och informerade om möjligheten
till andra avlastande insatser, exempelvis hemtjänst eller annan dagverksamhet som
fortfarande håller öppet. För att bryta isolering har aktiviteter via internet samt
utomhusaktiviteter erbjudits, vilket har varit uppskattat. En kulturkatalog innehållandes bland
annat upplevelser på internet och digitala fikaträffar har tagits fram.
En stödlinje för äldre boende inom stadsdelsområdet har startats upp. Förutom samtalskontakt
har kontakt förmedlats med ideella organisationer och församlingar som erbjuder hjälp och
stöd med exempelvis inköp. Uppskattningsvis gällde hälften av samtalen frågor om inköp och
hälften samtalsstöd. Ett nära samarbete med den kommunala hemtjänsten har utvecklats för
att få hjälp att sprida information om stödlinjen och andra aktiviteter till de äldre.
Förvaltningens uppsökande verksamhet fick avbrytas och ställas om. Istället har den
uppsökande verksamheten skett via telefonkontakt till äldre inom stadsdelsområdet. Vid
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samtalet erbjuds bland annat fortsatt samtalskontakt, promenadsällskap, handlingshjälp eller
fysiska möten utomhus. Sammanlagt har medarbetare på den förebyggande enheten varit
behjälpliga vid 110 promenader under året. Enheten har hängt ut påsar till boende på
seniorboendena vid flera tillfällen. Påsen har bland annat innehållit lättare mat, nöjesläsning
samt ett informationsblad med kontaktvägar till stödlinjen och församlingar. Information har
även getts om vilka insatser och aktiviteter förvaltningen startat upp till följd av covid-19.
Anhörigkonsulenten har ställt om sin verksamhet till att ha enskilda stödsamtal via telefon,
utomhus eller digitalt. Anhöriga som tidigare haft enskilda samtal har kontaktats och
informerats om möjligheten till kontakt. Anhöriggrupper har genomförts på ett säkert sätt med
möjlighet att närvara digitalt.
Utveckling och samverkan
I samband med covid-19-pandemin har den etablerade samverkan med väl uppbyggda
kontaktvägar underlättat samarbetet både på en övergripande nivå och i individärenden.
Samverkansdialoger har i huvudsak skett via mail och telefon. Fysiska möten har ställts om
till digitala möten. Bland annat har ett samverkansmöte mellan beställarenheten och samtliga
hemtjänstutförare med kontor inom stadsdelsområdet genomförts digitalt. Ett
samverkansmöte med samtliga primärvårdsmottagningar inom Norrmalms stadsdelsområde
har ägt rum och två kompletterande digitala möten med en primärvårdsmottagning har
efterföljt.
Volontärer från församlingar och frivilligorganisationer finns inom verksamheterna på den
förebyggande enheten och har även varit behjälpliga med inköp till äldre under covid-19pandemin.
Socialtjänstavdelningen
Förvaltningens försörjningsstödsenhet har haft fler sökande till följd av covid-19 pandemin.
Det har blivit fler arbetslösa i samhället och personer långt ifrån arbetsmarknaden har
drabbats hårt. Den pågående pandemin har påverkat enhetens arbete i flera avseenden.
Utrednings- och uppföljningsarbete har huvudsakligen skett via telefon och bedömningar och
beslutsfattande har tagit längre tid och ställt högre krav på socialsekreterarna. Det har blivit
svårare att säkerställa korrekta uppgifter och att göra korrekta bedömningar. Samverkan med
interna och externa partners har försvårats vilket gjort det svårare att planera för de sökandes
väg till självförsörjning. Ytterligare konsekvens av pandemin är att arbetet blivit mer
administrativt och förändringsarbetet med klienterna har fått stå tillbaka. Arbetslösheten har
gjort att fler personer är beroende av ekonomiskt bistånd, vilket påverkat ekonomin.
Insatser i form av exempelvis tillfällig personlig assistans har beviljats till personer som inte
kunnat delta på daglig verksamhet. Några har tackat nej till insatser och ordnat det på annat
sätt, i dessa fall har handläggarna följt upp per telefon. Risk- och konsekvensbedömningar har
genomförts och följts upp.
Gällande utförarenheten var det en period under våren där tre verksamheter var stängda. Efter
sommaren var det en tillfällig stängning på Nya Verkstan i 14 dagar. Balder verksamhet har
infört besöks begräsningar och daglig verksamhet har infört rutin så att besökare växlar
mellan att delta förmiddag eller eftermiddag. På Nya Verkstan har antalet deltagare i varje
cirkel begränsats. Det har varit en låg andel smittade både var det gäller brukare och
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medarbetare. Dalagatans gruppbostad öppnade i februari/mars trots pandemin.
Utifrån restriktionerna som råder utifrån covid-19 har fler barn högre frånvaro i förskola och
skola utifrån att man uppmuntras vara hemma vid symptom. Det riskerar att professionella har
mindre insyn gällande barn som kan riskera att fara illa i sin hemmiljö och att socialtjänsten
inte får kännedom om barnen.
Förvaltningens familjeenhet har träffat barn och föräldrar fysiskt när det har krävts för att
kunna göra skyddsbedömningar eller annan viktig bedömning som kräver ett fysiskt möte för
barnet i ärenden med mycket hög oro.
Förskoleavdelningen
Förvaltningsövergripande uppföljningar har visat på en frånvaro på i snitt cirka 20 procent
avseende förskolans barn under året. I förskolans närvaro/frånvaro system anges inte orsak till
barnens frånvaro. Förskolan är en skyddsfaktor och är särskilt viktig för barn i socialt utsatta
situationer. Det finns vårdnadshavare som av rädsla och oro för smitta har haft barnen hemma
från förskolan. Barn med lång frånvaro har följts upp av förskolans ledning. Barn med lång
frånvaro har följts upp av förskolans ledning. Vårdnadshavarna har kontaktats i syfte att
motivera återgång till förskolan samt få en uppfattning om det finns anledning till oro för
barnets välmående.
Förvaltningens analys är att den största verksamhetsmässiga konsekvensen har varit påverkan
av medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. Medarbetare har uppgett att de upplevt rädsla att
bli smittade på sin arbetsplats samt till och från arbetet, som i hög utsträckning skett med
kollektiva färdmedel. Förskolans pedagoger har också fått bemöta frustration från
vårdnadshavare som kallats till förskolan för att hämta hem barn med lindriga
förkylningssymtom.
Förskolorna har fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt stadens rutin
för att minska risken för smittspridning av covid -19. Det har bland annat inneburit att
förskolorna flyttat ut det mesta av verksamheten utomhus. Många av nämndens förskolor har
begränsad tillgång till gårdar och har hänvisats till närliggande parker. Den ökade
belastningen på innerstadens parker i kombination med kallare årstid samt att
kollektivtrafiken inte ska nyttjas, har utgjort en utmaning för verksamheten.
Förskolorna har arbetat aktivt för att skapa en meningsfull utevistelse för barnen under dagen
på förskolan. Förskolorna har flyttat ut pedagogiskt material som vanligtvis använts i
inomhusmiljö, till att användas utomhus.
Verksamheten har tillsammans med barnen på ett lustfyllt sätt exempelvis arbetat med virus
och bakterier. Arbetet har bidragit till att hjälpa barnen få ökad förståelse och hantera den
omvärld de omges av.
Förvaltningen kan se att verksamheten skapat flera nya arbetssätt utifrån rådande
förutsättningar. Exempelvis har förvaltningens samordnare för barnhälsa handlett personal
samt mött vårdnadshavare via videosamtal. För att möjliggöra visningar av förskolorna för
nya familjer har även digitala visningsfilmer publicerats i ökad omfattning på stadens
hemsida.
Rektorerna har under året arbetat med att utveckla hur förskolornas ledningsorganisation kan
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organisera sig för att främja det närvarande och pedagogiska ledarskapet gentemot
medarbetarna. En effekt som förvaltningen kan se i årets medarbetarundersökning är att
medarbetarna är mer nöjda än föregående år. Förvaltningens analys är medarbetare som är
nöjda kan bidra till att skapa en stabil och trygg organisation.
Detta blir särskilt tydligt vid förändringar och utmaningar inom organisationen såsom
exempelvis personalomsättningar liksom pågående pandemi. Arbetet med struktur och
tydlighet inom förskolorna har bidragit till att skapa en trygg plats för barn och
vårdnadshavare i en orolig tid.
Parkmiljö
En konsekvens av pandemin är att besökstrycket i parker och grönområden har ökat, vilket är
väntat även under nästa år. Exempelvis har fler skol-och förskolebarn vistats i parkerna och
fler grupper som annars vistas på gym har tränat i parkerna och på utegym. Detta innebär ett
ökat slitage vilket i sin tur innebär ökade driftskostnader.
Förvaltningen har säkerställt att smittskyddsinformation har funnits på utvalda platser i
parkerna med ett högt besökstryck, exempelvis vid lekplatser och utegym.
Administration och prevention
Det har varit en utmaning att anpassa verksamheterna inom fält- och fritid utifrån nya
direktiv. Bland annat stängde parklekshusen och möjligheten att använda toaletterna där vilket
blev svårt för skolor som flyttade ut sin fritidsverksamhet i parkerna. Trots pandemin har de
varit ett stort antal besökare i parklekarna under året och trängsel i både Vasaparkens- och
Observatorielundens parklek.
Vasastans ungdomsgård och Tre Liljor har haft öppet större delen av året utifrån rådande
restriktioner med anpassat arbetssätt. Förvaltningens fritidsverksamhet för målgruppen unga
vuxna, Träffas, har haft stängt större delar av året då lokalerna inte är optimala och många av
de regelbundna besökarna uteblev. För att kunna upprätthålla kontakt med målgruppen har
medarbetarna regelbundet stämt av via telefon. I slutet av november togs ett beslut att flytta
samtliga ungdomsgårdars aktiviteter utomhus och i december togs beslut att helt övergå till
digitala arbetssätt.
Under perioden har förvaltningens fältassistenter utökat antal kvällar de arbetar uppsökande
på grund av förväntad ökad psykisk ohälsa utifrån covid-19. Andra insatser har varit utökade
sommaraktiviteter och pop up -aktiviteter för barn och ungdomar i samverkan med KFUMK.
Skolbesök av fältassistenter samt preventionssamordnaren har inte kunna genomföras i
ordinarie omfattning.
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande har påverkats genom att involverade
samverkanspartners som Polismyndighet och skolor har haft ökad arbetsbelastning samt att
förvaltningens personella resurser har haft fokus på krisarbete med anledning av pandemin.
Ett fåtal av de planerade aktiviteterna utifrån den lokala samverkansöverenskommelsen kunde
inget genomföras, övriga aktiviteter genomfördes enligt plan eller i digital- eller
justerad/anpassad form. Förvaltningens arbete med platssamverkan har till viss del påverkats
av pandemin. Den nya platssamverkan kring Odenplan och Observatorielunden har inte
kunnat startas upp i samma omfattning som planerat. Samverkan inom Vision Klara är sedan
tidigare etablerad och stabil att den kunnat genomföras i stort sett enligt ordinarie åtgärdsplan.
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Strategiska möten har i stor utsträckning utförs via Skype och operativa möten har genomförts
med åtgärder som till exempel ökat avstånd mellan deltagare i samverkanslokalen och endast
en representant per profession. På grund av pandemin genomfördes en omplanering av På
Sergels torg. Invigning, gestaltning och kulturupplevelser anpassades utifrån restriktioner.
Planering med externa aktörer vars insatser inte kunnat genomföras denna sommar planeras
till 2021.
Den förvaltningsövergripande personalpoolen som skapades i inledningen av pandemin har
varit organisatoriskt placerad under avdelningen för administration och prevention.

Bedömning av nämndens interna kontroll
Tillräcklig

Analys

Norrmalms stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2020 varit tillräcklig
Samtliga kontrollaktiviteter är genomförda, dock har två mindre avvikelser rapporterats under
uppföljningen.
Processen "bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga" innehåller arbetssättet
"krisberedskap" . Den systematiska kontrollen är "RSA steg 1". Kontrollaktiviteten under
2020 har varit "årlig genomgång av förvaltningens RSA."
Den mindre avvikelsen består i att modellen för stadens RSA rapportering inte har genomförts
under året, och har därför inte rapporterats in till stadsledningskontoret. Modellen är under
omarbetning av stadsledningskontoret. Förvaltningen har arbetat kontinuerligt under året med
risk- och sårbarhetsanalyser. Förvaltningens säkerhetssamordnare har haft genomgång av
vikten av risk- och sårbarhetsanalyser och planering. Förvaltningens krisledning har varit
aktiverad under stora delar av året, och krisberedskap har präglat året utifrån pågående
pandemi. Verksamheterna har skapat kontinuitetsplaner för bemanning och har sett över
förmåga att kunna bedriva verksamheten under allvarliga händelser.
Processen "social prevention" innehåller arbetssättet "uppsökande och relationsskapande
arbete i de arenor där ungdomar befinner sig". Den systematiska kontrollen består av
"uppföljning av skolbesök" och kontrollaktivitet " uppföljning av genomförda aktiviteter
under stabsmöten".
På grund av covid-19 har skolbesök inte kunnat genomföras i vanlig omfattning. Skolor har
varit stängda periodvis. Det uppsökande arbetet har dock fortgått under perioden.
Förvaltningens fältassistenter har genomfört fältarbete under dagtid då skolor har varit
stängda och förvaltningen hade under sommaren även ett utökat fältuppdrag. Arbetssättet
inom processen är uppnått.
I övrigt har nämndens internkontrollplan inga avvikelser.
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Systematiskt kvalitetsarbete
Systematiskt kvalitetsarbete

Stadens system för integrerad styrning och ledning, ILS, är ett stöd för uppföljning av
nämndens verksamheter och ekonomi. Förvaltningens ILS-samordnare ansvarar för
uppföljningsprocessen i samverkan med avdelningarnas verksamhetscontrollers och
ekonomicontrollers. Verksamhetsplan, underlag för kommande års budget tillsammans med
tertialrapporter och verksamhetsberättelse är viktiga instrument för att följa upp och
kvalitetssäkra verksamheterna.
Uppföljning av väsentlighets- och riskanalyser och intern kontroll är ytterligare instrument för
uppföljning, liksom revisionskontorets granskningar. Återkopplingar och synpunkter som
revisionskontoret lämnar till förvaltningen implementeras i uppföljningar och i
verksamhetsplan vart efter revisionsrapporterna presenteras.
Förvaltningsövergripande arbetssätt främjar ett systematiskt och strategiskt kvalitetsarbete
och syftar till att skapa större förståelse för målgruppernas behov och säkerställer att
individens behov är i centrum. Exempel på övergripande samverkan är till exempel våld i nära
relationer, vräkningsförebyggande arbete och barns rättigheter.
Analyser sker löpande av brukarundersökningar, verksamhetsuppföljningar, inspektioner,
revisioner, avvikelser och synpunkter samt klagomål.
Andra viktiga underlag är kvalitets- och resultatdialoger, patientsäkerhetsberättelse, nämndens
underlag till stadens övergripande förskolerapport, självvärderingsinstrument, intervjuer,
observationer och egenkontroll.
De uppföljningar och utvärderingar som genomförts under året visar att nämndens förskolor
håller en hög kvalitet och i huvudsak uppfyller målen i läroplanen och de kommunala
styrdokumenten. I det systematiska kvalitetsarbetet bedöms förskolans måluppfyllelse i
förhållande till läroplanens mål samt de kommunala styrdokumenten. Syftet är att förskolorna
ska erbjuda en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet.
Nämndens underlag till stadens övergripande förskolerapport, och som ersätter tidigare
kvalitetsredovisning, baseras bland annat på analys av resultat från förskoleundersökningens
resultat samt kvalitets- och resultatdialoger med enheterna. Underlag till förskolerapporten
bilägges till nämndens verksamhetsberättelse.
Granskningar och inspektioner
Under året har både Arbetsmiljöverket och IVO (Inspektionen för vård och omsorg)
inspekterat den kommunala hemtjänsten. Rapporten från IVO visade ett resultat utan
anmärkning. Inspektionsrapporten från Arbetsmiljöverket påvisade brister, men efter
kompletterande svar bedömde Arbetsmiljöverket att den kommunala hemtjänsten i det
närmaste uppfyller kraven. Återstående förbättringsområde är att identifiera risker för
ohälsosam arbetsbelastning samt risk för belastningsskador som kan uppstå över tid. En
granskning av arbetskläder och följsamhet av basal vårdhygien har även genomförts inom
hemtjänsten.
Utöver kvalitetsobservationer på nämndens vård- och omsorgsboende i egen regi har även

Sankt Eriksgatan 117
start.stockholm
08-508 09 014

Tjänsteutlåtande
Sid 106 (109)

granskningar äldreförvaltningens inspektörer genomförts. Samtliga resultat ligger till grund
för kommande förbättringsarbeten.
Inom socialtjänsten har socialförvaltningens inspektörer genomfört granskning av
familjevården och funktionshindersinspektörerna har granskat personlig assistans.
Under året har en extern utvärdering skett av förvaltningens krisledning och krishantering
gällande covid-19. Utvärderingen utfördes genom enkäter och djupintervjuer med krisledning,
enhetschefer, omvårdnadspersonal, facklig organisation samt externa samarbetspartners.
Utvärderingen visade på en mycket god krisledningsförmåga och krishantering av covid-19,
och lämnande förslag på ytterligare förbättringspotential.
Kvalitetsutmärkelsen
Förvaltningens beställarenhet inom äldreomsorgen har deltagit i Kvalitetsutmärkelsen 2020.
Enhetens styrkor är en väl utvecklad samverkan, en intern kvalitetssäkring för en rättssäker
myndighetsutövning samt ett aktivt arbete med verksamhetsutveckling och måluppfyllelse där
samtliga medarbetare är delaktiga. Även Karlbergs förskoleenhet deltog under året och
bedömdes inom klassen förskola, enheten vann inte utmärkelsen denna gång.
Målet med att delta i kvalitetsutmärkelsen är att det är en lärandeprocess för den enhet som
deltar, samt en möjlighet till att förbättra och utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete.
Innovation och digitalisering

Förvaltningen bedömer att det finns hög innovationskapacitet med en kultur som främjar
nytänkande kring arbetssätt, samverkan och tekniska lösningar. Covid-19 pandemin har
medfört att många förvaltningens verksamheter har behövt ställa om och utveckla arbetssätt
för att kunna möta invånarnas behov.
Under 2020 har digitaliseringsarbetet fokuserats på bland annat kartläggning, samverkan,
kompetensutveckling, IT-stöd och att utveckla digitala arbetssätt och metoder. I syfte att öka
personalens och medarbetarnas kompetens inom digitalisering har workshops utförts. Ett
flertal individuella stödtillfällen har erbjudits, digitala arbetssätt har implementerats och äldre
metoder har ersatts. Välfärdstekniken har utvidgats, uppdaterats och förts in på ett korrekt sätt
i verksamheter inom äldreomsorgen, till exempel Smart-TV, iPad, informationsskärm,
Tovertafel och larmtelefoner.
Goda exempel





Äldreomsorgens beställarenhet har mottagit flera positiva kommentarer kring
bemötande och handläggningstid i samband med svar som inkommit på enhetens egna
brukar- och anhörigenkäter.
De insatser som förvaltningens förebyggande enhet har erbjudit och för de påsar som
hängts på dörren till äldre boende på seniorboendena har fått positiv respons.
Det kommunala vård- och omsorgsboendet har bland annat mottagit uppskattning för
upprättandet av den säkra besökslösningen på innergården samt för löpande
information till anhöriga.
För att öka olika målgruppers delaktighet har förvaltningen vidareutvecklat sina
brukarenkäter inom myndighetsutövningen för funktionsnedsättning och
socialpsykiatri.
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En vägledning har tagits fram för platsanpassad aktivering av offentlig miljö (Sergels
torg), avseende konst, gestaltning och programmering
Förvaltningen har även utvecklat en brukarenkät för personer som utsatts för våld i
nära relation.
Förvaltningens familjeenhet har utvecklat en digitalenkät för barn i syfte att följa upp
hur barn upplever samtal med handläggare
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att stärka samverkan mellan skola och
socialtjänst. Under hösten har en skolsocionom haft en projektanställning för att
kartlägga hur de olika skolorna i stadsdelen arbetar med skolfrånvaro. Arbetet har gett
ett underlag för att arbeta fram ett skolsocialt team i syfte att minska utanförskap för
elever med hög frånvaro.
I kvalitets- och resultatdialogerna förskolorna identifieras framgångsrika arbetssätt och
utvecklingsområden. Vårdnadshavarnas och barnens återkoppling på verksamheten
ger också viktig information om vad som behöver utvecklas.

Synpunkter, beröm och klagomål

Hantering av inkomna synpunkter och klagomål är en del i förvaltningens kvalitetsarbete. En
sammanhållen och likställig hantering av synpunkter och klagomål underlättar för
verksamheterna att använda dessa i kvalitets- och utvecklingsarbetet. Inkomna synpunkter och
klagomål ska sammanställas och analyseras för att rätt åtgärder ska kunna sättas in och på så
sätt förebygga och undanröja brister i verksamheternas kvalitet. De inkomna klagomålen ska
hanteras skyndsamt av den enhet som berörs, och den som lämnat klagomålet ska alltid få ett
skriftligt svar där även eventuell åtgärd framkommer.
Förskoleavdelningen
Förskolorna åtgärdar och följer upp inkomna synpunkter och klagomål under ledning av
rektor. Nämndens förskolor har rutiner vid anmälning om kränkning av barn och använder sig
av särskilt blankettunderlag för att genomföra utredning.
Socialtjänst- och äldreavdelningen
Under året har det inkommit och diarieförts 41 klagomål, varav fyra avser socialtjänstens
verksamheter och 37 avser äldreomsorgens verksamheter. Mer än hälften handlar om kvalitet
på och kontinuitet vid utförandet av insatserna, i många fall kopplade till händelser under
covid-19-pandemin. Vanliga åtgärder är att verksamheten planerar om insatsen eller
förtydligar rutiner för enskilda medarbetare. Flera klagomål berör även bemötande från
medarbetare och chefer. Åtgärder vid dessa klagomål handlar dels om att verksamheten
fortsätter arbeta med bemötandefrågan som en del i värdegrundsarbetet och dels om ett enskilt
samtal med berörd medarbetare. Fem klagomål avser myndighetsutövning inom socialtjänsten
och äldreomsorgen, i de flesta fall om synpunkter på det enskilda beslutet eller utebliven
återkoppling. I dessa fall har den enskilde kontaktats eller hänvisats till att överklaga beslutet
över vilket missnöje uppstått.
Utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning framkommer att omsorgstagare inom både vårdoch omsorgsboende och hemtjänst i låg utsträckning upplever att de får information om hur
synpunkter och klagomål kan lämnas. Arbetet med att öka medvetenheten kring synpunktoch klagomålshantering har skett i äldreomsorgens verksamheter under året. Det kommunala
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vård- och omsorgsboendet har bland annat tillgänglig information via tv-skärmar om
processen gällande synpunkter- och klagomål.
Lex Sarah, lex Maria och avvikelser i vårdkedjan
Inom äldreomsorgen har 17 lex Sarah-rapporter inkommit under året, varav fem kommer från
enskild verksamhet, fyra från beställarenheten och åtta från kommunala utförarverksamheter.
Flera lex Sarah-rapporter från utförarverksamheter berör uteblivna besök, misstänkta stölder
eller brister i bemötande. De åtgärder som vidtagits är bland annat genomgång av nyckelrutin
med medarbetarna, polisanmälan vid misstänkt stöld och enskilda samtal med medarbetare.
En lex Sarah-rapport från enskild verksamhet anmäldes till IVO (Inspektionen för vård och
omsorg) och handlar om personal som inte använde skyddsutrustning eller följde gällande
basala hygienrutiner vid utförandet av insatser. Beställarenhetens lex Sarah-rapporter avser i
tre fall personuppgiftsincidenter som anmälts till datainspektionen. Från det kommunala vårdoch omsorgsboendet har det inkommit en lex Sarah-rapport som berör en försvunnen och
senare återfunnen boende, vilket medfört att rutinen för hur personal ska agera då boende inte
är hemma eller misstänks vara försvunnen har uppdaterats. En genomgång av säkerheten
kring de olika typer av lås som finns inom fastigheten har genomförts tillsammans med
låsentreprenör. En lex Maria-rapport som berör brister i kommunikation mellan sjuksköterska
och läkare har utretts på det kommunala vård- och omsorgsboendet. Åtgärder som vidtagits är
bland annat genomgång av rutiner med hälso- och sjukvårdsgruppen samt upprättandet av en
handlingsplan utifrån förbättringsområden. Utifrån en helhetsanalys finns behov av att höja
kompetensen i äldreavdelningens utförarverksamheter gällande värdegrund med tyngdpunkt
på bemötande och demens.
Parkmiljöavdelningen
Antalet inkomna synpunkter under perioden har ökat något i jämförelse med föregående år,
783 i jämförelse med 2019 då 703 synpunkter inkom vilket är en trend i staden i stort. Detta
kan delvis bero på en ökad användning av det digitala verktyget ”Tyck till”, där allmänheten
kan lämna synpunkter på den offentliga miljön. Ökningen kan även bero på att fler invånare i
Stockholm har stannat hemma samt vistats mer utomhus i parkerna under sommaren till följd
av covid-19-pandemin. Att besökstrycket i parkerna har blivit större har också lett till att
spänningen mellan olika intressegrupper som använder parkerna har ökat.
Ett stort antal synpunkter har rört lekredskap, vilket är kopplat till det stora besökstrycket på
lekplatserna och det ökade slitaget detta innebär. Många synpunkter under året har även rört
skadade träd.
Incidentrapportering- IA
Under 2020 rapporterades 381 incidenter i IA -systemet för Norrmalms stadsdelsförvaltning.
Det totala antalet anmälda incidenter har därmed minskat jämfört med 2019 då 524 incidenter
rapporterades. Att anmälningar har minskat är en trend som gäller för hela Stockholms stad.
Det kan exempelvis bero på att fler arbetat hemma och det därför inte skett lika många
incidenter men det kan också bero på andra faktorer. För förvaltningen är det störst minskning
inom kategorierna brukare, förskolebarn och tillbud. I andra kategorier har antalet
anmälningar ökat, såsom olycksfall och färdolycksfall. Då många arbetar hemma och färre
har färdats till jobbet under 2020 kan denna ökning möjligen förklaras med att fler använt
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cykel eller promenerat till arbetet i den mån det har varit möjligt, en annan förklaring kan vara
att medarbetare varit mer benägna till att anmäla färdolycksfall. Under 2020 har också antalet
anmälda arbetssjukdomar ökat från en incident 2019 till 30 anmälningar 2020. Alla anmälda
arbetssjukdomar 2020 är relaterade till covid-19.
Personuppgiftsincidenter och informationssäkerhet
Under året har 30 informationssäkerhetsincidenter rapporterats i incidenthanteringssystemet,
IA. Återkommande typer av avvikelse är stöld, inbrott och personuppgiftsincidenter. Inom
förvaltningen är det förskoleavdelningen respektive äldreomsorgsavdelningen som har
rapporterat in flest incidenter. Förvaltningens analys är att dessa verksamheter har en
utvecklad systematik och regelmässig hantering av incidenter. På grund av det låga antalet
incidenter från övriga avdelningar, kommer förvaltningen att fokusera på hantering av
incidentrapportering under 2021, bland annat genom att implementera riktlinjer och rutiner,
sprida information till alla verksamheter, säkerställa kompetens och regelbundet kontrollera
och följa upp incidenter.
Under året har sju personuppgiftsincidenter rapporterats.

Övrigt
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