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587 690 invånare

VALDE

14 september 2014

101 ledamöter i

kommunfullmäktige

BESLUTAR

40 000 medarbetare inom

Stockholms stad samt 

entreprenörer i stadens tjänst

GENOMFÖR



The Capital of Scandinavia

Ett Stockholm som håller 

samman

• En bra skola och förskola för alla

• God välfärd som ger jämlika livschanser

• Rikt utbud av idrott, kultur och fritid

• Levande stad där alla kan bo



• Äldreomsorg

• Förskola 

• Omsorg och stöd till personer med fysisk och 

psykisk funktionsnedsättning

• Feriearbeten

• Fritidsverksamhet för barn och ungdomar

• Kulturverksamhet och sommarkollo

• Budget- och skuldrådgivning

• Ekonomiskt bistånd och vissa 

arbetsmarknadsinsatser

• Social service och omsorg, stöd och 

behandling till barn, ungdomar och vuxna samt 

familjerätt

• Parklekar och lekplatser

• Samverkan med lokalt näringsliv

• Skötsel och underhåll av parkmark och 

strandbad

• Demokratiarbete

Stadsdelsförvaltningar
Har i sitt stadsdelsområde hand om:













Förskola
• Cirka 50 förskolor indelade i 10 enheter

• Cirka 2600 inskrivna barn

• Stort fokus på:

o Språk

o Naturvetenskap och teknik (NTA)

o Digitala verktyg som en del av lärandet



Inkomna anmälningar 

Totalt inkom 1928 st anmälningar 

till Individ och Familjeomsorgen 

under perioden 1 januari – 30 juni 

2018 

Flest anmälningar från:

• Polis

• Hälso- och sjukvården

• Skola 
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Främsta orsakerna till anmälan*

Problem hos barnet:

• Annan brottslighet

• Skolsociala problem 

• Psykisk ohälsa 

Problem hos vårdnadshavare/närstående:

• Alkohol- och drogmissbruk

• Våld inom familjen eller bland närstående 

• Fysiska övergrepp

* En anmälan kan omfatta fler orsaker 



Vinsta grundskola – VGFF 
årsmöte

Tankar om skolval, Fokusområden och en blick 

framåt



Vinsta grundskola 

Skolans fokusområden

Hälsa

Digitalisering

På gång

Förstärkt belysning

Trivselledare

Skolplattformen

Tematiskt arbete



Skolvalet

Det fria skolvalet – Är det så fritt som det sägs?

Vad behöver ni föräldrar vara medvetna om?

Fallgropar

1. Att bara göra ett val

2. Att bara göra val till särskilda skolor och utelämna närliggande alternativ

3. Kontrollera var barnet är folkbokfört om barnet har separerade föräldrar



Vinsta grundskola Östra om tre år

Resultat över förväntat värde gällande kunskapsresultaten

Trivsel och trygghet är områden som fortsätter förbättras och ligger på en 

nivå klart över staden

Vinsta Östra är en F-6 skola

Alla elever kan sätta ord på hur hälsa och prestation/välbefinnande hänger 

ihop

Alla elever är väl förtrogen med sina digitala hjälpmedel och använder dem 

med läraren på ett naturligt sätt.

Biblioteket (Vibblan) är navet i en Läsande skola.
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Vibblan
Läsglädje!

Alla har rätt till berättelser.

Alla har rätt att få chansen att tycka om litteratur.

Måluppfyllnad

Informations- och mediekompetens, digital kompetens.

Lärarstöd och samarbeten.

Demokrati

Tillgänglighet och öppenhet.

Förutsättningar att göra elever till biblioteksanvändare

även utanför skolan.
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