STARFSÁÆTLUN
VELFERÐARSVIÐS
-2020-

LEIÐARLJÓS

HLUTVERK

GILDI

Stuðla að auknum lífsgæðum íbúa
Reykjavíkurborgar.

Við vinnum í samstarfi við stjórnvöld
á sviði heilbrigðis og velferðarmála,
félagasamtök og aðra hagsmunaaðila
að auknum lífsgæðum íbúa borgarinnar.
Til þess þurfum við stefnumótun,
áætlanagerð, skilvirka stjórnun og
fagmennsku.

Virðing

VELFERÐARSVIÐS

VELFERÐARSVIÐS

VELFERÐARSVIÐS

Við berum virðingu fyrir öllum þeim sem
við eigum í samskiptum við. Við fögnum
fjölbreytileika og komum fram við annað
fólk eins og við viljum að komið sé fram
við okkur.

Virkni
Við viljum að allir geti tekið virkan
þátt í samfélaginu á eigin forsendum.
Við veitum einstaklingsmiðaða þjónustu
og vinnum að því að efla frumkvæði
og sjálfstæði borgarbúa og starfsfólks.

Ve l f e r ð
Við erum leiðandi í umræðu um velferðarmál og lífsgæði borgarbúa og
vinnum markvisst gegn fátækt. Við
styrkjum fjölskyldur og einstaklinga
með fræðslu, stuðningi, eftirfylgd
og endurhæfingu þegar við á.

KJARNASVIÐ

& VERKEFNI

Félagslegt
ör yggi

Fjölskyldur
og samfélag

Stuðningur við
sjálfstætt líf

Húsnæði

Innri
starfsemi

Styðjum fólk í að öðlast
félagslegt og fjárhagslegt öryggi
þannig að það geti staðið á eigin
fótum á eigin forsendum.

Stuðlum að sterkari einstaklingum, fjölskyldum og
samfélagi með markvissri
þjónustu og úrræðum.

Styðjum við sjálfstætt líf með
sveig janlegri og einstaklingsmiðaðri þjónustu sem veitt
er af ábyrgð, virðingu og
fagmennsku.

Aukum framboð á húsnæði,
veitum húsnæðisstuðning og
aðstoðum fólk sem býr við
húsnæðisleysi með markvissri
þjónustu og stuðningi.

Innra starf er mikilvæg
grunnstoð við veitingu
faglegrar velferðarþjónustu.

° Félagslegt húsnæði
° Sértækt húsnæði
° Sértækur
húsnæðisstuðningur

°
°
°
°

°
°
°
°
°

Fjárhagsaðstoð
Úrræði tengd virkni
Félagsleg ráðg jöf
Þjónusta við heimilislaust fólk
Þjónusta við innflytjendur,
flóttafólk og umsækjendur
um alþjóðlega vernd

°
°
°
°
°
°

Barnavernd
Skólaþjónusta
Félagsstarf
Stuðningsþjónusta
Hverfaþjónusta
Heilsuefling

°
°
°
°
°
°

Heimaþjónusta
NPA
Matarþjónusta
Akstursþjónusta
Stuðningsþjónusta
Húsnæði fyrir fatlað fólk
og aldraða

AÐGERÐIR

2020

° Þróun velferðartækni;
° Betri borg fyrir börn í
tæknilausnir í heimahjúkrun,
Breiðholti - bætt þjónusta við
Memaxi í íbúðakjörnum og nýtt
börn og fjölskyldur þeirra
° Greining og endurskoðun á
heimaþjónustukerfi
úrræðum við langtíma notendur ° Samráðshópur VEL og SFS
fjárhagsaðstoðar
um skipulag stoðþjónustu
° Endurskoðun á vaktatöflum og
tilhögun vinnu í húsnæði fyrir
fyrir börn með sérstakar
fatlað fólk
þjónustuþarfir
°
Ný skammtímadvöl fyrir börn ° Kostnaðarúttekt á þjónustu við
fatlað fólk
og unglinga með geð- og
hegðunarvanda í Vesturbrún
° Áframhald verkefnis um
°
háskólanema í þjónustuíbúðum
Innleiðing TINNU í öll hverfi
borgarinnar
° Ný félagsmiðstöð, hjúkrunar°
heimili og dagdvöl að Sléttuvegi
Keðjan - samþætt
stuðningsþjónusta fyrir börn
° Ný stefnumótun í félagsstarfi
og ungt fólk
fyrir fullorðna
°
Þróun ráðg jafar fyrir börn og
° Útboð á akstursþjónustu
fjölskyldur út frá nýjum reglum
fatlaðra
°
Þróun skjáheimsókna hjá
Barnavernd í samvinnu við
Kara Connect
° Samræming verklags í móttöku
flóttafólks

Mannauður
Fjármál
Stjórnsýsla og verklag
Nýsköpun

° Nýtt tölvukerfi fyrir félagslegt
húsnæði tekið í notkun

° Ný velferðarstefna mótuð með
starfsfólki og hagsmunaaðilum

° Þarfagreining vegna nýs
vistheimilis fyrir börn

° Stefnumótun í stafrænni
umbreytingu ferla og umsókna

° Ný úthlutunarteymi
húsnæðismála taka til starfa

° Þarfagreining og ákvarðanataka
vegna nýrrar málaskrár

° Tuttugu smáhús tekin í notkun

° Fjölgun verkferla í gæðahandbók

SKORKORT

FYRRI HLUTI

Lykiláhersla

Aðgerðir

Staðan
2019

Markmið Útkoma í lok
2020
árs 2020

Fjölga úrræðum og auka
viðbragðsflýti í stuðningi við
börn og fjölskyldur þeirra

Fjölgun foreldrafærninámskeiða

15

17

10% aukning

Halldóra Gyða Matthíasd. Proppé

Auka fræðslu og ráðg jöf til starfsfólks skóla

292

321

10% aukning

Kristjana Gunnarsdóttir

Fjölgun teyma fyrir börn með þörf fyrir
fjölþættan stuðning

**

**

5% fjölgun teyma

Fjölgun námskeiða í tilfinningastjórnun

13

15

10% aukning,
innbyggt árangurs- og stöðumat

Halldóra Gyða Matthíasd. Proppé

Samræming verkferla í þjónustu við börn og fjölskyldur

Vinna hafin

Vinnu lokið

Greining, ferlahönnun og skjölun
lokið í júní 2020

Katrín Þórdís Jacobsen

Samræming verkferla fjárhagsaðstoðar

Vinna hafin

Vinnu lokið

Greining, ferlahönnun og skjölun
lokið í nóvember 2020

Þóra Kemp

Samræming verkferla um stuðningsþjónustu

Vinna hafin

Vinnu lokið

Greining, ferlahönnun og skjölun
lokið í nóvember 2020

Þórhildur Guðrún Egilsdóttir

Samræming verkferla um stoðþjónustu

Vinna hafin

Vinnu lokið

Greining, ferlahönnun og skjölun
lokið í nóvember 2020

Þórdís L. Guðmundsdóttir

Aukin notkun rafrænnar umsóknar um fjárhagsaðstoð

41%

85%

85% umsókna verði rafrænar

Ingibjörg Þ. Sigurþórsdóttir

Aukin notkun rafrænna umsókna um akstursþjónustu

13%

50%

50% umsókna verði rafrænar

Ingibjörg Þ. Sigurþórsdóttir

Innleiðing þjónustuferla

Fjölgun rafrænna umsókna

Ábyrgðaraðili

Kristjana Gunnarsdóttir

SKORKORT

SEINNI HLUTI

Lykiláhersla

Aðgerðir

Staðan
2019

Markmið Útkoma í lok
2020
árs 2020

Öflug upplýsingamiðlun

Aðgerðaáætlun í upplýsingamiðlun

Vinna ekki
hafin

Vinnu lokið

Útgefin aðgerðaáætlun
í september 2020

Arnar Snæberg Jónsson

Verklag í gæðahandbók

Vinna ekki
hafin

Vinnu lokið

Verklag komið í gæðahandbók í
október 2020

Arnar Snæberg Jónsson

Árangursmat á upplýsingamiðlun

Vinna ekki
hafin

Vinnu lokið

Úttekt á gæðum efnis lokið í
desember 2020

Ólafía Dögg Ásgeirsdóttir

Innleiðing mannauðsstefnu á starfsstöðum

0%

80%

80% starfsstaða hafi sett sér
markmið í mannauðsmálum

Anna Guðmundsdóttir

#Deilumgleðinni - Jákvæð ímynd starfsstaða

76,8%

80%

80% starfsfólks telur vinnustað
sinn hafa góða ímynd

Anna Guðmundsdóttir

Innleiðing verklags um möguleika á tilfærslum í starfi

Vinna hafin

Vinnu lokið

Verklag útgefið og kynnt

Anna Guðmundsdóttir

Fjármálaferlar endurbættir og útgefnir

Vinna ekki
hafin

Vinnu lokið

Fjármálaferlar komnir í
gæðahandbók í desember 2020

Agnes Sif Andrésdóttir

Fræðsla um notkun fjarfundabúnaðar

0

7

Sjö námskeið haldin

Dís Sigurgeirsdóttir

Bætt upplýsingag jöf með Qlicksense til stjórnenda

148

170

15% mánaðarleg aukning á
Stjórnandanum í Qlicksense

Agnes Sif Andrésdóttir

Aukin starfsánæg ja

Umbætur í miðlægri stjórnsýslu

Ábyrgðaraðili

