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Sammanfattning
Sensus studieförbund driver på uppdrag av Södermalms stadsdelsnämnd Kreativt
Center som är en öppen daglig verksamhet för vuxna personer med
synnedsättning. Södermalms stadsdelsnämnd har fått uppdrag av
kommunfullmäktige att svara för att det i staden finns en sådan daglig verksamhet.
Förvaltningen har den 28 maj 2012 gjort en verksamhetsuppföljning av Kreativt
Center. Resultatet av uppföljningen visar att verksamheten drivs i enlighet med de
krav och villkor som anges i upprättat avtal.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats gemensamt av sociala avdelningen och administrativa
avdelningen.
Bakgrund
Sensus studieförbund driver på uppdrag av Södermalms stadsdelsnämnd Kreativt
Center, en öppen daglig verksamhet för vuxna personer med synnedsättning.
Södermalms stadsdelsnämnd har fått uppdrag av kommunfullmäktige att svara för
att det i staden finns en sådan daglig verksamhet. Avtalstiden löper till och med
den 30 september 2012. Nämnden har 2012-03-23 beslutat att förlänga avtalet till
och med 2013-09-30 (dnr 219-2012-2.2.2.). Enligt avtalet ska förvaltningen varje
år i maj månad göra en verksamhetsuppföljning.
Ärendet
Metod för uppföljningen
 Besök i verksamheten den 28 maj 2012.
 Samtal med projektledare Inger Hugardt och konstansvarig Annika Strådal.
 Inhämtande av information från verksamhetsberättelse, statistik och
aktivitetslista.
 Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och Bolagsverket.
 Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och fakturaunderlag
Verksamhet
Kreativt Centers verksamhetsidé är att verka för att deltagarna ska kunna leva på
lika villkor som icke funktionshindrade och därmed öka sin självständighet, skapa
meningsfull och utvecklande sysselsättning samt att målmedvetet arbeta för att
förbättra samhällets kunskaper om de synskadades villkor. Kreativt center erbjuder
ett flertal aktiviteter såsom konst, keramik litteratur, friskvård, språk, data, musik,
dans. Dessutom anordnar verksamheten seminarier och studiebesök. Alla
aktiviteter är avgiftsfria förutom keramik där deltagarna själva betalar en
materialkostnad. Verksamheten har samarbete med bland annat Nationalmuseum
och Moderna museet gällande visningar och kurser för synskadade. En viktig del i
verksamheten är också social samvaro och nätverksbyggande med andra
kursdeltagare.
Lokaler
Verksamheten bedrivs i Sensus lokaler på plan 5 i Medborgarhuset vid
Medborgarplatsen i Stockholm. Lokalerna är ändamålsenliga med god
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tillgänglighet. Närmiljön är lättillgänglig med närhet till butiker, samhällservice
och allmänna kommunikationer.
Öppettider
Verksamheten har öppet måndag – fredag 9.00- ca17.00, dessutom anordnar man
en kvällsaktivitet per vecka. Under sommaren har verksamheten stängt sex veckor
efter midsommar samt två veckor i samband med jul-nyår.
Deltagare
Under år 2011 hade verksamheten totalt 4528 besök vilket i genomsnitt blir ca 100
besök per vecka. Åldersmässigt är 85 % av besökarna 45 år eller äldre. De flesta
deltagarna är kvinnor men antalet män som besöker verksamheten ökar.
Informationsinsatser
Kreativt Center har öppet hus flera gånger per år samt tar emot studiebesök
löpande under året. Verksamheten har upparbetade kontakter med bland annat
syncentralerna, stadens heminstruktörer, SRF, Arbetsförmedlingen för
funktionshindrade, Hagabergs folkhögskola och Sankt Eriks ögonsjukhus.
Annonsering sker regelbundet i Stockholms stads taltidning ”På tal om
Stockholm”, SRFs medlemstidning ”Föreningsnytt” och lokaltidningen
Södermalmsnytt.
Ekonomi och administration
Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att Sensus
betalat skatter och avgifter i tid. Verksamhetsberättelse och årsredovisning har
kontrollerats. Verksamheten drivs av rätt juridisk person. Tecknad
ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga underentreprenörer anlitas
vid Sensus dagliga verksamhet. Verksamheten har rutiner för fakturahantering.
Sensus bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under
den tid som avtalet gäller.
Förvaltningens förslag till beslut
Kreativt Center drivs i enlighet med de krav och villkor som anges i upprättat
avtal. Verksamheten uppfyller de åtaganden om mervärden som lämnats i anbud.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten.
__________
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