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Särskilda redovisningar till stadsdelsnämnden
Stadsdelsnämndens arbete under 2013
Södermalms stadsdelsnämnd består av 13 ledamöter och
13 ersättare. Ordföranden tillhör moderaterna och vice ordförande
socialdemokraterna. De ordinarie ledamöterna representeras av fem
moderater, en folkpartist, en centerpartist, tre socialdemokrater, två
miljöpartister och en vänsterpartist. Stadsdelsnämnden har under år
2013 sammanträtt 12 gånger.
Nämndsammanträden och medborgarmöten har annonserats
i tidningen Mitt i Södermalm och på nämndens hemsida.
Kontaktuppgifter om nämndens ledamöter finns tillgängliga på
hemsidan och skriftlig information finns i förvaltningens reception.
Medborgarmötena har varit informationsforum kring ärenden som
ska behandlas vid kommande nämndsammanträde. Under 2013 har
stadsdelsnämnden genomfört tre medborgarmöten som haft följande
teman:


11 april, Parkvandring västra Södermalm



16 maj, Fältassistenterna berättar om sitt arbete



19 september, Stadsvandring Södra Skanstull och
preliminära planer för området

Ärenden i stadsdelsnämnden
Ärenden
Ärenden behandlade av

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

2009

2010

2011

2012

2013

381

376

301

440

384

1 523

1 349

1 612

1 519

1 692

nämnden
Diarieförda och registrerade
ärenden

Verksamhetsplan, årsredovisning, ekonomiska rapporter, yttranden,
svar på remisser, upphandlingar och tillsyn/uppföljning av
verksamheter är exempel på ärenden som nämnden fattat beslut om.
Utöver detta har nämnden bland annat behandlat:
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Underlag för planering av parkprojekt 2014-2016



Motion (2012:64) om promenadstaden - den felande länken
vid Danvikskanalen



Redovisning av resultat från Stockholmsenkäten



Förslag på Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms
stads förskoleplan



Framtidens förskola
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Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i
Stockholms stad från 2013



Översyn av ersättningsmodell för vård- och omsorgsboende
inom valfrihetssystemet.



Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och
fritidsklubb



Remissvar av betänkande Kvinnor och barn i rättens
gränsland (SOU 2012:45)



Inriktning på ett tryggt och trevligt nyårsfirande vid Slussen
2013/2014



Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa
mellan kommunerna i Stockholms län

Sociala delegationen

Nämndens sociala delegation beslutar i ärenden med
myndighetsutövning enligt tillämpliga lagar. Delegationen har
sammanträtt 33 gånger under året.
Ärenden
Enskilda ärenden i sociala

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

2009

2010

2011

2012

2013

473

443

428

415

delegationen

Lokala pensionärsrådet
Nämnden har samarbetat med företrädare för de äldre genom det
lokala pensionärsrådet. Rådet har bestått av fem ordinarie ledamöter
och fem ersättare från de lokala pensionärsföreningarna PRO och
SPF samt en adjungerad ledamot från SPRF.
Under året har pensionärsrådet haft 11 sammanträden och en
utbildningsdag. Representanter för rådet har deltagit i beredning av
ärenden inom äldreomsorgen. Rådets ledamöter och ersättare har
alla varit kontaktpersoner för de olika vård- och omsorgsboenden
för äldre som finns inom stadsdelsområdet. Iakttagelser från
boendena har rapporterats vid sammanträdena.
Rådet har följt omstruktureringarna inom Hornstull, Nytorgsgården
och Kulltorp. Andra områden som rådet tagit del av är
äldreomsorgens värdegrund, brottsförebyggande åtgärder för äldre
på Södermalm, införandet av nytt ersättningssystem i hemtjänst och
i vård och omsorgsboende och brukarenkäter.
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Rådet för funktionshinderfrågor
Södermalms råd för funktionshinderfrågor består av sju ledamöter
utsedda av Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms
stad. Rådets uppgift är att vara rådgivande till nämnden i frågor som
är viktiga för personer med funktionsnedsättning.
Under 2013 har rådet haft 10 sammanträden. Rådet har tagit del av
och yttrat sig i flera av förvaltningens tjänsteutlåtanden och
remissvar. Bland annat har rådet engagerat sig i ärenden rörande
tillgänglighet, stadsmiljö och stöd och service till personer med
funktionsnedsättning. Rådet har lämnat synpunkter på förslag till
verksamhetsplan och tertialrapporter. Förvaltningen har haft två
planeringsdagar med rådet då förslag har arbetats fram på
indikatorer för att mäta resultat i verksamheten och aktiviteter för
att uppnå målen i Stadens program för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. En av rådets ledamöter har bistått
förvaltningen vid kartläggningen av tillgängligheten vid
stadsdelsområdets hemgårdar och fritidsgårdar.
Medborgarförslag
Under 2013 har 28 medborgarförslag kommit in. Utöver dessa har
sex medborgarförslag, som inkom under 2012, behandlats av
nämnden. Nedan redovisas de förslag som förelagts nämnden med
tillhörande beslut om åtgärd och de förslag som avvisats då de inte
faller inom nämndens ansvarsområde.
1. ”Klottring på affischer”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att måla över de
buntlådor som Basis konstskolas elever målat motiv på med
enhetlig färg då de börjar se slitna ut. Medborgarförslaget avvisades
då frågan inte berör stadsdelsnämndens ansvarsområde. Förslaget
skickades vidare till Posten som ansvarar för buntlådorna för
besvarande.
2. ”Installera hastighetskameror på Liljeholmsbron samt
Västerbroplan”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att installera
hastighetskameror på Liljeholmsbron och Västerbroplan.
Medborgarförslaget avvisades då frågan inte berör
stadsdelsnämndens ansvarsområde. Förslaget skickades vidare till
trafikkontoret som ansvarar för trafikfrågorna i staden för
besvarande.
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3. ”Medborgarförslag om Tantolunden och Drakenbergsparken”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att anlägga
badplatsbryggor vid Tanto strandbad, upprustning av stigen från
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hörnet Skarpskyttestigen/Hornsviksstigen i Drakenbergsparken till
Tantobergets topp samt att anordna en pulkabacke nedanför
äldreboendet i kvarteret Filen som kan fungera även under
snöfattiga vintrar med hjälp av snökanon. Stadsdelsnämnden angav
i sitt beslut 2013-02-07 att det är viktigt att bevara de fria
vattenytorna varför det är tveksamt om det lämpliga att anlägga
badplatsbryggor vid Tanto strandbad. Vidare beslutade nämnden att
upprustning av stigen bör göras i samband med en framtida
upprustning av Tantolunden. Förslaget att göra pulkabackarna
nedanför kvarteret Filen åkbar även snöfattiga vintrar anser
nämnden inte vara prioriterat.
4. ”Åtgärder för att göra gatorna kring Mariatorget tryggare”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att bygga en större
uteservering vid fontänen på Mariatorget och därigenom uppnå en
större säkerhet och trygghet i området kring Mariatorget.
I stadsdelsnämndens beslut 2013-02-07 anges att förslaget att
anlägga en större uteservering på Mariatorget är mindre lämpligt då
detta i hög grad skulle påverka parkens gestaltning och förändra
dess karaktär. Vidare anges i beslutet att förslagsställarna erbjuds
möjlighet till dialog med det lokala brottsförebyggande rådet
Söderandan för att framföra sina synpunkter på tryggheten i
området och tillsammans med Söderandan komma fram till
eventuella åtgärder för att förbättra situationen.
5. ”Bättre användning av den öppna ytan på Wollmar
Yxkullsgatan, mellan Rosenlundsgatan och Torkel Knutssonsgatan”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att den öppna ytan på
Wollmar Yxkullsgatan, mellan Rosenlundsgatan och Torkel
Knutssongatan, ska användas till marknad, torghandel eller
uteservering. I stadsdelsnämndens beslut 2013-03-21anges att
förslaget är positivt och att trafikkontoret och fastighetskontoret
tagit fram ett program för nya marknadsplatser där den aktuella
platsen är medtagen.
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6. ”Anlägga ett naturum nedanför Hammarbybacken”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att anlägga ett Naturrum
nedanför Hammarbybacken som informerar om det biologiska livet
runt Södermalms stränder och i Hammarby sjöstad men också i
övriga staden. Stadsdelsnämnden avslog 2013-03-21
medborgarförslaget med motiveringen att det saknas tillräckliga
skäl att anlägga ett speciellt naturum i området. Vidare anges att
naturvärdena kan uppmärksammas på andra sätt, exempelvis genom
naturguidningar.
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7. ”Hundrastgård för mindre hundar”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att inrätta en
hundrastgård för lite mindre hundar vid Folkungagatan 147,
där det tidigare låg en golfbana. I stadsdelsnämndens beslut
2013-06-18 anges att förslaget till vald plats inte är aktuell då
det finns andra planer för dessa ytor. I beslutet anges även att en
hundrastgård för mindre hundar ska anläggas i den lilla parken
vid Renstiernas gata 47.
8. ”Böneutrop från moskén vid Medborgarplatsen”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att moskén vid
Medborgarplatsen ska få tillstånd att genomföra böneutrop.
Medborgarförslaget avvisades då det är polisen som ger nödvändiga
tillstånd.
9. ”Sopnedkast i Hammarby sjöstad”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att arbetslösa ungdomar
ska se till att sopnedkast i Hammarby sjöstad inte blir överfulla.
Uppgiften skulle bidra till minskad arbetslöshet. Sopor som staplas
bredvid överfulla sopnedkast drar också till sig råttor. Ärendet
kommer att behandlas av stadsdelsnämnden 2014-03-13.
10. ”Införa en ”lex” inom förskolan, vårdnadsbidraget”
Medborgarförslaget innehåller förslag om höjt vårdnadsbidrag så att
föräldrar kan vara hemma längre med sina barn. Medborgarförslaget avvisades då frågan inte berör stadsdelsnämndens
ansvarsområde. Förslaget skickades vidare till Kommunfullmäktige.
11. ”Skyltning i anslutning till hundrastgårdar och vid entréer till
parker”
Medborgarförslaget innehåller förslag om skyltning för vilka regler
som ska gälla i hundrastgårdarna samt skyltning vid entréer till
parkerna och vid lekplatserna om att hunden ska vara kopplad.
Medborgarförslaget avvisades då stadsdelsnämnden vid ett tidigare
tillfälle behandlat ett medborgarförslag med samma
frågeställningar.
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12. ”Utomhuspingisbord i flera parker”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att fler parker på
Södermalm ska få utomhuspingisbord. I stadsdelsnämndens beslut
2013-09-26 anges att förslaget är positivt. I samband med
kommande parkupprustningar ska möjligheten att tillföra
utomhuspingisbord ses över under förutsättning att det finns
tillräckligt med utrymme.
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13. ”Mål att parker och grönområden är rena och välskötta”
Medborgarförslaget innehåller förslag om större skräpkorgar med
möjlighet att sortera olika fraktioner såsom returburkar och
glasflaskor. I stadsdelsnämndens beslut 2013-10-24 anges att
förslaget till större skräpkorgar ligger helt i linje med nämndens
arbete att ersätta mindre skräpkorgar mot större där det finns behov
av detta. I nämndens svar anges dessutom att staden och Håll
Sverige rent påbörjat ett utvecklingsprojekt där målsättningen på
sikt är att det ska vara möjligt att sortera förpackningar på stadens
offentliga platser.
14. ”Inrätta fastighetsnära källsortering”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att inrätta fastighetsnära
källsortering som ersättning för befintliga återvinningsstationer.
Medborgarförslaget avvisades då frågan inte berör
stadsdelsnämndens ansvarsområde. Förslaget skickades vidare till
trafikkontoret som ansvarar för renhållnings- och
återvinningsfrågorna i staden för besvarande.
15. ”Sitt-trappor vid Hornstulls strand”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att anlägga ”sitt-trappor”
i sluttningen nedanför Hornstulls Strand, intill restaurang Strand.
Medborgarförslaget avvisades då frågan redan är under
handläggning av stadsdelsförvaltningen.
16. ”Fotbollsplanen nedanför Sofia skola spolas till isbana
(konstis)”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att fotbollsplanen
nedanför Sofia skola spolas till isbana (konstis) under vintertid.
I stadsdelsnämndens beslut 2013-11-28 anges att målsättningen är
att även under kommande vintersäsong spola upp en isbana på
fotbollsplanen.
17. ”Tävling om att smycka elcentralen i Barnängen”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att utlysa en tävling om
att smycka elcentralen i Barnängen för att försköna området och
undvika framtida klotter. Medborgarförslaget avvisades då frågan
inte berör stadsdelsnämndens ansvarsområde. Förslaget skickades
vidare till Fortum som äger anläggningen för besvarande.
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18. ”Anlägga konstgräs på Sofia bollplan”
Två medborgarförslagen innehåller förslag om att konstgräs ska
anläggas på Sofia bollplan. I det ena förslaget lämnades även
förslag om att anlägga en dusch i anslutning till plaskdammen
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i Tengdahlsparken. Stadsdelsnämnden beslutade 2013-05-23 att
omdisponera 250 tkr från medel för genomförande av
underhållsplaner till delfinansiering av anläggande av konstgräs på
Sofia bollplan. I nämndens svar på medborgarförslaget
informerades att en dusch sattes upp i anslutning till plaskdammen
i Tengdahlsparken under hösten 2012.
19. ”Enklare streetyta för skateboardåkare under Ringvägen”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att anlägga en enklare
streetyta för skateboardåkare där gångvägen från Ånghästparken till
Tantolunden går under Ringvägen. Ärendet kommer att behandlas
av stadsdelsnämnden 2014-02-06.
20. ”Fritidsanläggning under Västerbron”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att anlägga en
fritidsanläggning under Västerbron. Stadsdelsnämnden beslutade
2013-08-22 att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att undersöka
möjligheten att skapa en plats för kultur och/eller fritidsaktiviteter
under Västerbron. Ärendet kommer att behandlas av
stadsdelsnämnden 2014-04-10.
21. ”Montera stegar ned i vattnet vid Tanto strandbad”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att montera en eller två
stegar ner i vattnet från klippan vid Tanto strandbad.
Stadsdelsnämnden beslutade 2013-08-22 att uppdra åt förvaltningen
att bereda ärendet. Ärendet kommer att behandlas av
stadsdelsnämnden 2014-03-13.
22. ”Kulturprojekt på Slussen”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att genomföra olika
konstprojekt på Slussen fram till rivning. Medborgarförslaget
avvisades då frågan inte berör stadsdelsnämndens ansvarsområde.
Förslaget skickades vidare till trafikkontoret som ansvarar för
Slussen för besvarande.
23. ”Utökning av Tanto strandbad”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att utöka Tanto strandbad
västerut med en brygga, med badstegar, som löper hela vägen till
nästa båtplats. Medborgarförslaget avslogs då frågan om en
förlängning av strandbadet är under utredning vilken ska
presenteras i samband med tertialrapport 1 2014.
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24. ”Turistbussparkering på Zinkens väg”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att förbjuda
turistbussparkering på Zinkens väg. Medborgarförslaget avvisades
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då frågan inte berör stadsdelsnämndens ansvarsområde. Förslaget
skickades vidare till trafikkontoret som ansvarar för trafikfrågorna
i staden för besvarande.
25. ”Fler träd på Heleneborgsgatan”
Medborgarförslaget innehåller förslag om plantering av fler träd på
Heleneborgsgatan. Medborgarförslaget avvisades då frågan inte
berör stadsdelsnämndens ansvarsområde. Förslaget skickades vidare
till trafikkontoret som ansvarar för stadens träd på gatumark för
besvarande.
26. ”Alkoholförbud i Södermalmsallén”
Medborgarförslaget som är lagt av en bostadsrättsförening föreslår
alkoholförbud i Södermalmsallén med hänvisning till de
alkoholrelaterade problem som florerar där. Ärendet kommer att
behandlas av stadsdelsnämnden 2014-03-13.
27. ”Bevarande av postlådan på Danviksklippan”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att stadsdelsförvaltningen
ska göra en överenskommelse med Posten så att brevlådan på
Danviksklippan kan vara kvar. Medborgarförslaget avvisades då
stadsdelsnämnden varken har rådighet eller möjlighet att göra
föreslagen överenskommelse. Stadsdelsförvaltningen
rekommenderade förslagsställaren att direkt vända sig till Posten
med förslaget.
28. ”Parkeringsplatser på Hornsgatans förlängning mot Bergsunds
Strand”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att iordningsställa
parkeringsplatser på Hornsgatans förlängning mot Bergsunds
Strand. Medborgarförslaget avvisades då frågan inte berör
stadsdelsnämndens ansvarsområde. Förslaget skickades vidare till
trafikkontoret, som bland annat ansvarar för stadens
parkeringsplatser, för besvarande.
29. ”Alkoholförbud i Södermalmsallén”
Medborgarförslaget som är lagt av en bostadsrättsförening föreslår
alkoholförbud i Södermalmsallén med hänvisning till de
alkoholrelaterade problem som florerar där. Ärendet kommer att
behandlas av stadsdelsnämnden 2014-03-13.
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30. ”Breddning av Wollmar Yxkullsgatan”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att Wollmar Yxkullsgatan
norra trottoar, mellan Swedenborgsgatan och Timmermansgatan,
breddas för att ge utrymme åt bland annat trädplanteringar.
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Medborgarförslaget avvisades då frågan inte berör
stadsdelsnämndens ansvarsområde. Förslaget skickades vidare till
trafikkontoret som ansvarar för stadens gatumark för besvarande.
31. ”Bostäder på Riddarholmen”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att det bland annat ska
byggas bostäder på Riddarholmen. Medborgarförslaget avvisades
då frågan inte berör stadsdelsnämndens ansvarsområde. Förslaget
skickades vidare till stadsbyggnadskontoret, som ansvarar för
stadens planering för bostäder, för besvarande.
32. ”Bättre belysning i Fatbursparken”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att Fatbursparken ska få
bättre belysning. Medborgarförslaget avvisades då frågan inte berör
stadsdelsnämndens ansvarsområde. Förslaget skickades vidare till
trafikkontoret, som ansvarar för merparten av stadens offentliga
belysning, för besvarande.
33. ”Spola bollplanen vid Storkyrkoskolan och anlägg en lekplats
vid parkeringsplatsen på Riddarholmen”
Medborgarförslaget avvisades då frågan inte berör
stadsdelsnämndens ansvarsområde. Förslaget skickades vidare till
SISAB, som ansvarar för bollplanen vid Storkyrkoskolan och till
Statens fastighetsverk som sköter Riddarholmen.
34. ”Julbelysning på Götgatan”
Medborgarförslaget innehåller förslag om att utöka julbelysningen
på Götgatan. Medborgarförslaget avvisades då frågan inte berör
stadsdelsnämndens ansvarsområde. Förslaget skickades vidare till
trafikkontoret som ansvarar för julbelysningen för besvarande.
Nämndens uppdrag till förvaltningen
Uppdrag till förvaltningen
januari
januari
januari
januari
februari
mars
Södermalms stadsdelsförvaltning
stockholm.se

april

Snöröjning (MP)
92-2013-1.2.1.
Fallprevention (MP)
93-2013-1.2.1.
Omorganisering av matinköp inom hemtjänsten på
Södermalm (S)
94-2013-1.2.1.
Rätt till heltid – i förskolan (S)
95-2013-1.2.1.
Främja utvecklingen kring Swedenborgsgatan (MP)
270-2013-1.2.1.
Provsmakning av maten (S) (MP) (V)
494-2013-1.2.1.
Om utsatta människors situation på Södermalms

Svar till
nämnden
Besvarades
november 2013
Besvaras under
2014
Besvarades maj
2013
Besvarades
december 2013
Besvarades mars
2013
Besvarades
november 2013
Besvarades juni
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Uppdrag till förvaltningen

april
april
maj
juni
augusti
augusti
augusti
september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
november
december

december

december

Södermalms stadsdelsförvaltning
stockholm.se

december

gator (MP)
614-2013-1.2.1.
Snabba cash (S)
613-2013-1.2.1.
En kulturvägg på Södermalm (S)
612-2013-1.2.1.
Minska partikelhalterna i gatumiljön (MP)
768-2013-1.2.1.
Om den begränsade rörelsefriheten och om syftet
med upprustning av Hornsgatans trottoarer (V)
868-2013-1.2.1.
Ett grönare och hälsosammare Söder Mälarstrand
för alla (V)
1093-2013-1.2.1.
Mat- och måltidssituationen på vård- och
omsorgsboenden (MP)
1094-2013-1.2.1.
Redovisning av sommararbeten 2013 (S)
1092-2013-1.2.1.
Medling för äldre utsatta för brott
1234-2013-1.2.1.
Skidspår i Tanto/ Drakenberg (S)
1243-2013-1.2.1.
Omsorgshuset (S) (MP) (V)
1373-2013-1.2.1.
Nattbemanning i vård- och omsorgsboenden (S)
1372-2013-1.2.1.
Genomlysning av verksamhet Personligt ombud i
stadsdelen Södermalm (S) (MP) (V)
1371-2013-1.2.1.
Utarbeta ett program för färre fallolyckor på
Södermalm (V)
1374-2013-1.2.1.
Anställningsformer på våra äldreboenden (V)
1536-2013-1.2.1.
Förbättra samarbetet mellan Södermalms
stadsdelsförvaltning och arbetsmarknadsförvaltning
gällande ungdomar i utanförskap som varken
arbetar eller går i skolan. Uppdrag i samband med
VP 2014, 1272-2013-1.1.
Möjliggöra för äldre med hemtjänst att göra sina
matinköp via internet och på så sätt kan de som
önskar göra sina inköp oftare än en gång i veckan.
Uppdrag i samband med VP 2014, 1272-2013-1.1.
Utreda om vissa sommarkollo kan fokusera på
simundervisning.
Uppdrag i samband med VP 2014, 1272-2013-1.1.

Barngruppernas storlek i förskolan (S)

Svar till
nämnden
2013
Besvarades augusti
2013
Besvarades
september 2013
Besvarades
december 2013
Besvarades
december 2013
Besvaras under
2014
Besvarades
november 2013
Besvarades
september 2013
Besvarades
november 2013
Besvarades
november 2013
Besvarades
december 2013
Besvaras mars 2014
Besvaras februari
2014
Besvaras mars 2014
Besvaras under
2014
Besvara senast maj
2014

Besvaras under
2014
Upphandling av
sommarkollo
påbörjas i februari
2014.
Stadsdelsnämnden
tar beslut om
förfrågningsunderlag
februari 2014.
Ärendet är
sekretessbelagt.
Besvaras mars 2014
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Uppdrag till förvaltningen
december
december
december
december
december

Svar till
nämnden

1595-2013-1.2.1.
Barnperspektiv på förskoleklassers storlek (MP)
1596-2013-1.2.1
En jämlikhetsanalys över snöröjningen för vintern
2013/2014 (MP) 1594-2013-1.2.1.
Dags för en jämställd sandning av trottoarer (V)
1597-2013-1.2.1.
Matinköp för äldre personer med hemtjänst (MP)
1597-2013-1.2.1
Slopa biståndsbedömning som krav för kontakt
med Södermalms beroendeteam (V, MP) 15992013-1.2.1.

Besvaras mars 2014
Besvaras april 2014
Besvaras april 2014
Besvaras under
2014
Besvaras mars 2014

Barngruppernas storlek och närvaro i förskolan
Mätdatum

Barngrupper

Barngrupper

Barngrupper

Annan grupp-

Oktober

1 – 3 år

4 – 5 år

3-5 år

indelning

Antal

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

61

74

10

18

57

63

72

58

13,9

12,9

14,4

14,3

17,0

16,4

16,0

13,7

11,8

10,2

12,7

12,1

13,8

13,3

13,4

11,4

18,1 %

7,4 %

13,8 %

12,5 %

avdelningar
Genomsnittligt
antal barn per
grupp
Genomsnittligt
antal barn per
dag
Genomsnittlig

17,8 % 15,1 %

17,4 % 15,5 %

andel
deltidsbarn/
grupp

Parklekar
Brukarundersökningar har gjorts bland besökarna i parklekarna
sedan 2010. Resultaten visar att brukarna är mycket nöjda med
verksamheten. Brukarnöjdheten har ökat sedan 2010. Parklekarnas
personal har anpassat verksamheten efter besökarnas önskemål,
vilket troligtvis har bidragit till ökad nöjdhet. I 2013 års
brukarundersökning svarar 97 % att parkleken är trygg (ny fråga).
Omkring 70 % av besökarna besöker parkleken en eller flera gånger
i veckan. Det är ungefär lika många pojkar och flickor, medelåldern
är 9-10 år och knappt hälften besöker parkleken tillsammans med
skolan/fritidshemmet.
Södermalms stadsdelsförvaltning
stockholm.se
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Andel nöjda brukare i parklekarna
Jag känner mig trygg
Jag får prova på nya saker
Personalen lyssnar och bryr sig
om vad jag föreslår
Jag får vara med och påverka vilka
aktiviteter som finns

2010

Jag får lära mig nya saker

2011

Jag får göra saker som är
spännande
Personalen erbjuder bra/roliga
aktiviteter
Det finns bra material/leksaker
att låna

2012
2013

Det finns roliga saker att göra
0%

20%

40%

60%

80% 100%

Feriearbeten 2013
Totalt ansökte 1 039 ungdomar feriearbete under sommararen 2013.
Av dessa fick 228, varav omkring 25 ungdomar har en
funktionsnedsättning, ett feriearbete inom Stockholms stad. Av
dessa fick 143 ungdomar feriearbete inom Södermalms
stadsdelsområde. De arbetstillfällen som erbjöds var främst inom
äldreomsorgen. Arbetsuppgifterna varierade beroende på
verksamhetsområde, mestadels socialt arbete inom äldreomsorgen
men även en del torg- och parkarbete.
ABC
ABC är gruppträffar för föräldrar. Syftet är att främja barns
utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.
ABC består av fyra träffar för grupper om tio föräldrar. Träffarna
vänder sig till alla föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Innehållet
bygger på forskning kring föräldraskap och barns utveckling. En
utgångspunkt för arbetet är FN: s barnkonvention.
Intresset från föräldrar att delta i gruppträffar har sedan starten 2012
varit stort. Alla föräldrar som stått i kö från 2012 har beretts plats
2013. Under året har totalt 298 föräldrar från Södermalm deltagit
i de 29 ABC-grupper som anordnats av förvaltningen. I slutet av
2013 finns fortfarande ett femtiotal föräldrar i kö vilka kommer
beredas plats under våren 2014. Därefter beräknar förvaltningen att
intresserade föräldrar kan delta på ABC-träffar med kort väntetid.
Södermalms stadsdelsförvaltning
stockholm.se
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Uppföljning av nämndens verksamhet
Revisionskontorets granskningar
Under året har revisionskontoret granskat ”Äldreomsorg –
Uppföljning av verksamhet i egen regi”. Revisionskontoret bedömer
att nämnden ännu inte har skapat tillräckliga förutsättningar för att
säkra kvaliteten i den verksamhet som drivs i egen regi. Detta
eftersom verksamheten ännu inte har utarbetat ledningssystem som
täcker in den lokala nivån. Nämnden yttrade sig över
revisionsrapporten 2013-12-12. I yttrandet skriver förvaltningen att
det tagits fram riktlinjer och rutiner till det lokala ledningssystemet
och en handledare kommer att implementera systemet på lokal nivå.
Därutöver har revisionskontoret genomfört fördjupade granskningar
vilka avrapporteras i årsrapporten för 2013 för Södermalms
stadsdelsnämnd.
Granskningarna som genomförts är:

Södermalms stadsdelsförvaltning
stockholm.se

-

Samverkan med föräldrar för barn som riskerar att fara
allvarligt illa (indikatorn om att föräldrar ska kontaktas inom
48-timmar)

-

Hantering av enskildas medel (PricewaterhouseCoopers,
PwC)

-

Intern och externa projektmedel för särskilda
insatser/utvecklingsområden (PwC)

-

Systematiskt arbetsmiljöarbete

-

Känslig information i ekonomisystemet (PwC)

-

Nämndens arbete med FUT (Felaktiga UTbetalningar av
försörjningsstöd) och återkrav

-

Förskolan – ramöppettider

-

Brukarinflytande inom äldreomsorgen

-

Resultatenheternas resultatöverföringar (PwC)

-

Korruption och oegentligheter

-

Uppföljning av egna utförare inom äldreomsorgen

-

Lönehantering (PwC)

Socialinspektörernas granskningar
Granskningen av den sociala barn- och ungdomsvården vid
Södermalms stadsdelsförvaltning visar att ledning och personal
arbetar för att nå en god kvalitet i omsorgen. Ett övergripande
ledningssystem finns utifrån Socialstyrelsens allmänna råd och
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föreskrifter 2011:9. Arbete pågår för ytterligare utveckling av
systemet så att det också ska omfatta en beskrivning av
arbetsprocesser och rutiner på enhetsnivå.
Förvaltningen arbetar med resultatbaserad styrning och för en
evidensbaserad praktik. Stor vikt läggs vid olika former av
uppföljningar. Brukarmedverkan utgör dock ett utvecklingsområde.
Arbetsgrupperna vid Mottagnings- och Barn- och ungdomsenheten
består av erfarna socialsekreterare som i ärendediskussioner,
enkätsvar och fokusgrupp visade på en väl integrerad kunskap om
barnperspektiv och socialtjänstens olika kvalitetsområden. Enligt
inspektörerna var detta dock inte lika synligt i den skriftliga
dokumentationen.
Alla grupper inom Barn- och ungdomsenheten skall göra en
kortfattad rutin för hur de skall arbeta med att synliggöra barnens
och föräldrarnas delaktighet i utredningar och uppföljningar. Alla
kommer att diskutera frågan kring dokumentation och delaktighet
på ärendedragningar, gruppmöten och APT. För att följa upp detta
kommer enheten under oktober månad genomföra en kollegial
ärendegranskning. Utredningar kommer att granskas utifrån
Stockholms stads socialinspektörers mall kring delaktighet.
Funktionshindersinspektörernas granskningar
Funktionshindersinspektörernas granskning har visat att
journalföring och måluppfyllelse behöver förbättras.
Förbättringsarbete, bland annat i form av utbildning för
handläggarna, pågår.
Äldreinspektörernas granskningar
Äldreinspektörerna har genomfört inspektioner inom
verksamheterna Södertjänst, Kulltorp och Vintertullen.
Inspektionerna har handlat om att larm inte har besvarats och brister
i omvårdnaden samt en uppföljning av resultat från stadens
brukarundersökning Åtgärder har genomförts och förbättringsarbete
pågår.
Lex Sarah
Lex Sarah-bestämmelserna gäller inom hela socialtjänstens alla
verksamhetsområden. Lex Sarah-bestämmelserna tillämpas både
vid handläggning av ärenden och vid genomförande av insatser.
Bestämmelserna om lex Sarah gäller även i yrkesmässigt bedriven
enskild verksamhet.

Södermalms stadsdelsförvaltning
stockholm.se

2013 rapporterades totalt 48 ärenden enligt Lex Sarah. Av dessa
anmäldes 16 till socialstyrelsen/ Inspektionen för vård- och omsorg
(IVO).
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2012 rapporterades totalt 61 ärenden enligt Lex Sarah. Av dessa
anmäldes 18 till socialstyrelsen.
Inkomna rapporter redovisas på särskild blankett.
Äldreomsorg

Av 38 inkomna rapporter om lex Sarah har 16 handlat om brister
i utförande av insats, till exempel uteblivna nattinsatser och fall
i samband med omvårdnadsinsatser. Ekonomiska övergrepp har
angetts i tio av rapporterna. I samband med utredningar av lex Sarah
har vid behov åtgärdsplaner upprättats och rutiner uppdaterats. På
grund av att flera ekonomiska övergrepp skett, varav flertalet
stölder, har samarbete inletts med, Söderandan, det lokala
brottsförebyggande rådet och södermalmspolisen.
Funktionsnedsättning

Totalt har det inkommit sju rapporter. De inkomna rapporterna har
fyra handlat om brister i handläggningen, till exempel att utredning
inte inletts och att personen därmed inte fått något beslut, brister i
uppföljningen innan nytt beslut fattats eller brister i samverkan.
Risk för att sekretessbelagda uppgifter kunde röjas var en annan
rapportgrund. En rapport handlade om brister i omsorgen/oklarheter
i samband med medicinering. Övriga två rapporter har berört
psykiska övergrepp, ett ärende där personen har insatsen personlig
assistent och ett ärende våld mellan brukare. Alla verksamheter har
avhjälpt missförhållandena, risken för missförhållandena eller
avhjälpt misstänkta missförhållanden omedelbart. Där behov har
funnits har verksamheterna även presenterat en plan för åtgärder på
längre sikt och utifrån rapporterade händelser, upprättat eller
uppdaterat sina rutiner.
Socialpsykiatri

Ingen rapport har inkommit 2013.
Vuxen/missbruk

En inkommen rapport har handlat om brister i handläggningen.
Utredning har inte inletts som den borde vilket lett till att en person
inte fått ett beslut som gått att överklaga. Berörd enhet har upprättat
rutiner och implementerat dessa så att liknande missförhållande inte
ska ske igen.
Barn och ungdom

Ingen rapport har inkommit 2013.
Ekonomiskt bistånd
Södermalms stadsdelsförvaltning
stockholm.se

Två inkomna rapporter har handlat om brister i handläggningen. En
överklagan har inte behandlats inom skälig tid och en utredning har
inte inletts så att personen fått ett beslut. Verksamheten har avhjälpt
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missförhållandena eller misstänkta missförhållanden omgående och
upprättat rutiner utifrån dessa händelser. Där rutiner funnits men
inte följts eller inte fullt ut varit kända för medarbetarna, har detta
åtgärdats.
Lex Maria
Verksamhet

Rapportera
de
avvikelser

Varav
kommunal
verksamhet

Varav
enskild
verksam
het

Varav i
kommunal
verksamhet
anmälda till
socialstyrelsen/
IVO

Varav i
enskild
verksamhet
anmäld till
socialstyrelsen/
IVO

Stöd och service
till personer med
funktionsnedsättning
Äldreomsorg

62

18

44

2 164

621

1 543

3

Totalt

2 226

639

1 587

3

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade
kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO. Denna regel kallas
Lex Maria.
Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska
hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador
samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
vårdskada till vårdgivaren. Vårdgivaren har också en skyldighet att
utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat
medföra en vårdskada. De händelser som har medfört eller hade
kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren anmäla till
IVO.
Åtgärder som vidtagits för att avhjälpa bristerna och
förebyggande åtgärder
Totalt har 2 226 avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen
inkommit till förvaltningen. Av dessa kom 639 från verksamheter
i egen regi och 1 587 från entreprenaddriven verksamhet.
Tre avvikelser bedömdes som allvarliga och anmäldes till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avvikelserna handlade
om bristande hantering av läkemedel. Svar har inte inkommit från
IVO.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Södermalms stadsdelsförvaltning
stockholm.se

De avvikelser som inträffat har utretts och respektive verksamhet
har vidtagit åtgärder. Utredningar har skett i dialog med medicinskt
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ansvarig sjuksköterska och primärvården som är utförare av hälsooch sjukvården.
Äldreomsorg

De avvikelser som inträffat har utretts och respektive verksamhet
har vidtagit åtgärder. När avvikelser inträffat inom verksamheter
i egen regi har dialog skett med medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Entreprenaddriven regi har regelbundet rapporterat avvikelser till
stadsdelsförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska. De tre
incidenterna som bedömts var allvarliga har anmälts som Lex Maria
till IVO.
Avsaknad av och följsamhet till befintliga rutiner är vanliga orsaker
till avvikelser i verksamheterna. I arbetet med att förhindra att
avvikelserna upprepas tar verksamheterna fram åtgärdsplaner och
nya lokala rutiner som implementeras hos medarbetarna. Vid
verksamhetsuppföljningarna följer förvaltningen upp
verksamheternas åtgärdsplaner.

Särskilda redovisningar SLK
Internkontroll
I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnderna
avrapportera det arbete som bedrivits under året utifrån fastställd
internkontrollplan.
Nämnden fastställde i samband med verksamhetsplan 2013 en
internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna
kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens
verksamhetsområden.
Det är chefen som ansvarar för att säkerställa den interna kontrollen
inom sitt verksamhetsområde.
Uppföljningarna redovisas nedan.
Hantering av avvikelser
Bakgrund

Utifrån förvaltningens risk- och väsentlighetsanalyser från 2012 och
2013 framkommer att brister finns i hanteringen av avvikelser inom
socialtjänstens område. Avvikelser varken rapporteras eller åtgärdas
och det är brister i analyserna av avvikelserna.
Granskning

Södermalms stadsdelsförvaltning
stockholm.se

Granskning av enheternas avvikelsehantering har under året skett
i samband med verksamhetsuppföljningarna. Rutiner och blanketter
avsedda för avvikelser finns men fortfarande är det främst
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avvikelser inom hälso- och sjukvårdslagens område som
rapporterats. Vad gäller avvikelser inom socialtjänstens område
fungerar klagomålshantering och rapportering enligt lex Sarah
tillfredsställande. Avvikelser i form av inte utförda insatser enligt
genomförandeplan fungerar mindre bra. Både revisionskontorets
och socialinspektörernas granskningar visar på behov av att
utveckla ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på lokal
nivå.
Åtgärder

Under 2014 kommer förvaltningens kvalitetsledningssystem
anpassas och implementeras på lokal nivå, vilket kommer att
underlätta för enheterna att bygga upp egenkontroller över
identifierade brister i verksamheten. Kontroll av detta kommer att
ske i enlighet med internkontrollplanen för 2014.
Dokumentation i samband med myndighetsutövning och
verkställighet
Bakgrund

Utifrån förvaltningens risk- och väsentlighetsanalyser från 2012
och 2013 framkommer att det finns brister i den sociala
utförardokumentationen inom äldreomsorgen.
Granskning

Granskning av enheternas sociala dokumentation har skett
i samband med den årliga verksamhetsuppföljningen där brister
alltjämt framkommit. Dokumentationen är inte fullständig
i ParaSoL, kvaliteten på det som dokumenterats är ojämn och
dokumentation förs inte kontinuerligt. Avvikelser och klagomål
är inte alltid dokumenterade.
Åtgärder

Medarbetarna kommer under 2014 att få stöd i
dokumentationsarbetet. Enheterna ska utveckla egenkontrollerna av
den sociala dokumentationen där de kvalitativa aspekterna fångas
upp. För att detta ska fungera kommer enheterna att utarbeta ett
lokalt kvalitetsledningssystem. . Kontroll av detta kommer att ske
i enlighet med internkontrollplanen för 2014.
Bakgrund

Utifrån förvaltningens risk- och väsentlighetsanalyser från 2012 och
2013 framkommer brister inom myndighetsutövningen inom
enheten för försörjningsstöd, sociala avdelningen.
Granskning
Södermalms stadsdelsförvaltning
stockholm.se

Granskningen visar att utredningar och beslut på mottagningen tar
för lång tid. Brukaren får vänta alldeles för länge för att få
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nybesökstid och beslut om ekonomiskt bistånd. Detta påverkar
rättsäkerheten för brukaren.
Åtgärder

Arbetssättet har förtydligats och flödet i försörjningsstödsprocessen
är kvalitetssäkrat. Till viss del gjordes även en ny organisation av
mottagningsdelen inom enheten för försörjningsstöd.
Klagomål, beröm och idéer
Under perioden januari - december 2013 har det inkommit
sammanlagt 420 klagomål, beröm och idéer, varav 76 inom
förskola, 15 inom individ- och familjeomsorg, 19 inom stöd och
service till personer med funktionsnedsättning, 271 inom
äldreomsorg, 39 avseende stadsmiljö och två som berört
administrationen.
De allra flesta diarieförda synpunkter och klagomål kommer
förvaltningen tillhanda via stadens synpunktsportal ”Tyck Till”,
”Äldre direkt” eller via e-post.
Förskola

Under perioden 1 januari till och 31 december har 76 diarieförda
klagomål, beröm och idéer inkommit. Fyra av klagomålen avser
sommarkollo. Flera av klagomålen avser besluten att flytta
förskolorna Båtbyggaren och Solbacken till den nyöppnade
förskolan Storseglet samt flytta förskolans Krusbärs barn till
förskolan Rosen. Under 2012 handlade flera av klagomålen om
barngruppernas storlek men bara ett fåtal under 2013.
De inkomna klagomålen har besvarats och åtgärder vidtagits.
Vårdnadshavarna på de förskolor som flyttat har fått skriftlig
information och bjudits in till informationsmöten om
förändringarna. Efter flytten har vårdnadshavare muntligen framfört
till personalen hur bra det är på nya förskolan.
Vårdnadshavarnas klagomål på besluten att flytta förskolor och hur
informationen har skett har medfört att förskoleavdelningen
kommer att utveckla formerna för kommunikation vid
flytt/avveckling av förskolor.
För motsvarande period 2012 redovisades 49 klagomål, beröm och
idéer.
Förskola
period 1/1 – 31/12 2013

Södermalms stadsdelsförvaltning
stockholm.se

Klagomål Beröm

Verksamhetens innehåll/kvalitet

22

Bemötande/diskriminering/kränkande
behandling

7

13

Idéer
1
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Förskola
period 1/1 – 31/12 2013

Klagomål Beröm

Utomhusmiljö

3

Beslut

9

Avgifter, taxor

2

Information

8

Regler, riktlinjer

2

Lokaler

3

Annat

4

Totalt

60

Idéer

2
13

3

Individ- och familjeomsorg (inkl ekonomiskt bistånd)

Under perioden 1 januari till och med 31 december har 15
diarieförda klagomål, beröm och idéer inkommit. Klagomålen
avsåg bland annat tillgänglighet, bemötande och verksamhetens
innehåll och kvalitet. Klagomålen har svarats på och i de fall det har
behövts har rättelse gjorts.
För motsvarande period 2012 redovisades fem klagomål och idéer.
Individ- och familjeomsorg (inkl ek.
bistånd) period 1/1 – 31/12 2013

Klagomål Beröm

Verksamhetens innehåll/kvalitet

3

Bemötande/diskriminering/kränkande
behandling

2

Kontinuitet

0

Tillgänglighet

3

Utomhusmiljö

1

Ansökan

3

Lokaler

1

Annat

2

Totalt

15

Idéer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Under perioden 1 januari till och med 31 december har 19
diarieförda klagomål, beröm och idéer inkommit. Klagomålen
avsåg bland annat tillgänglighet, bemötande och verksamhetens
innehåll och kvalitet. Klagomålen har svarats på och i de fall det har
behövts har rättelse gjorts.
För motsvarande period 2012 redovisades 23 klagomål och idéer.

Södermalms stadsdelsförvaltning
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Stöd- och service till personer med
funktionsnedsättning

Klagomål Beröm

Idéer

period 1/1 – 31/12 2013
Verksamhetens innehåll/kvalitet

5

1

Bemötande/diskriminering/kränkande
behandling

3

3

Kontinuitet

0

0

Tillgänglighet

5

0

Ansökan

2

0

Totalt

15

4

Äldreomsorg

Under perioden 1 januari till och 31 december har 271 diarieförda
klagomål, beröm och idéer inkommit. Från cirka 2 300
hemtjänstkunder har det inkommit 108 synpunkter, beröm och
klagomål och 79 från cirka 740 personer som bor på vård- och
omsorgsboende. Främst har de berört verksamhetens innehåll och
kvalitet. Bemötande och tillgänglighet är också områden som
angetts i klagomålen. Beställarenheten har fått 51 synpunkter,
beröm och klagomål. 14 klagomål avser tillgängligheten och ett
flertal beröm har inkommit kring bemötandet.
De inkomna klagomålen har besvarats och åtgärder vidtagits.
För motsvarande period 2012 redovisades 261 klagomål och idéer.
Äldreomsorg
period 1/1 – 31/12 2013

Södermalms stadsdelsförvaltning
stockholm.se

Klagomål Beröm

Idéer

Verksamhetens innehåll/kvalitet

122

12

5

Bemötande/diskriminering/kränkande
behandling

20

5

Kontinuitet

12

Tillgänglighet

19

Kötid, väntetid

1

Beslut

5

Fakturor

0

Avgifter, taxor

6

Information

14

Ansökan

1

Regler, riktlinjer

1

Teknik

2

Lokaler

4

Annat

33

1

2

Totalt

240

18

13

1

5
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Stadsmiljö
Under perioden 1 januari till och 31 december har 77 diarieförda
klagomål, beröm och idéer inkommit. Av inkomna synpunkter går
det inte att dra några slutsatser då synpunkterna rör många olika
frågor såsom lösspringande hundar, buller, renhållning och
vattenkvalitet. Inkomna synpunkter som rört skötselfrågor avseende
gator och torg har skickats vidare till trafikkontoret för handläggning. Fler synpunkter kring renhållning och parkskötsel har
inkommit till förvaltningen via synpunktsportalen ”Tyck Till”.
Sedan oktober omfattar den även trafik och stadsmiljö.
För motsvarande period 2012 redovisades 39 klagomål och idéer.
Stadsmiljö
period 1/1 – 31/7 2013

Klagomål Beröm

Idéer

Utomhusmiljö

10

1

3

Parkskötsel/Parkstädning

35

3

2

Annat

19

-

4

Summa

64

4

9

Administration
Under perioden 1 januari till och 31 december har två diarieförda
klagomål, beröm och idéer inkommit.
Ett klagomål avser hyresräkning med anledning av att en brukare
var tvungen att flytta i samband med omstrukturering. Det andra
avser en idé kring information på hemsidan. Den efterfrågade
informationen finns att hitta på Jämför service.
Administration
period 1/1 – 31/7 2013
Fakturor

Klagomål Beröm
1

Information
Summa

Södermalms stadsdelsförvaltning
stockholm.se

Idéer

1
1

1

Program för delaktighet
Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är
ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som
antogs av kommunfullmäktige 13 juni 2011. Det gäller till och med
2016.
I verksamhetsplanen 2013 har förvaltningen i samverkan rådet för
funktionshinderfrågor med utgångspunkt från de sju målen i
program för delaktighet tagit fram 21 aktiviteter och två indikatorer.
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Uppföljningen visar att de flesta aktiviteterna är genomförda och att
de två indikatorerna är uppfyllda. Tre aktiviteter har inte genomförts
under året.
 Ta fram checklistor om hur utbildningar, konferenser ordnas
så att dessa är tillgängliga för alla – se Handisam. Arbetet
fortsätter under 2014.


Leverera förvaltningens handlingar på de format/medier som
önskas, exempelvis myndighetsbeslut via e-post eller på
egen sida på internet. I verksamhetsplan 2014 har aktiviteten
reviderats till att den mest prioriterade informationen ska
tillgängliggöras. Detta mot bakgrund av att bland annat
sekretessbelagda handlingar inte kan sändas via e-post.



Utse en ansvarig som sammankallar en arbetsgrupp med
representanter från alla avdelningar. Gruppen inventerar
vilka handlingar/information som behöver anpassas utifrån
medborgarnas behov. Arbetet fortsätter under 2014.
Aktiviteten har reviderats i verksamhetsplan 2014 till att
definiera hur informationen ska presenteras för att vara
tillgänglig för olika brukargrupper.

Vårdnadsbidrag
Under året hade 84 personer någon gång fått vårdnadsbidrag
utbetalt till sig. Totalt utbetalt vårdnadsbidrag uppgick till
1 297 650 kr. Vårdnadsbidraget redovisas i särskild rapport i ILSwebben. Antal personer som fått vårdnadsbidrag har minskat sedan
2010.
Uppföljning av öppen fritidsverksamhet
Samtliga stadsdelsnämnder ska i samband med årsredovisningen
redovisa den öppna fritidsverksamheten. Redovisningen sker
i särskild blankett i samband med verksamhetsberättelsen.
______________
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