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§ 21 A
Redovisning av tobaks- och folkölstillsynen
2013
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av tobaks- och
folkölstillsynen 2013
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 11 december 2013 om redovisning av
tobaks- och folkölstillsynen 2013.
Dnr 1591-2013-1.3.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 21 B
Utveckling av Aktivitetshuset
Beslut

Stadsdelsnämnd återremitterar ärendet.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 16 januari 2014 om utveckling av
Aktivitetshuset på Södermalm.
Dnr 75-2014-1.1
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och
Fredrik Lindstål (C) Anders Göransson m.fl. (S, Erik Malm
m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut
om att återremittera ärendet och uppdrar åt förvaltningen att
återkomma med en fördjupad analys av för- och nackdelarna
med förändringen
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Verksamheten vid Aktivitetshuset är idag den enda träffpunkt
för personer med psykisk ohälsa som drivs av stadsdelen med
snart 125 000 invånare. Tidigare verksamheter har lagts ned
under de senaste sju åren. Bl. a. hade vi inom Södermalm ett
Arbetscentrum som är nedlagt.
Socialpsykiatrin har efter psykiatrireformens införande drabbats
hårt av nedskärningar. Vi vet idag att många med psykisk ohälsa
ramlade mellan stolarna i samband med förändringarna. De
tappade inarbetade kontakter och lyckades inte skaffa nya.
Antalet sjukskrivningar med diagnosen psykisk ohälsa har ökat
kraftigt och de personer som det gäller är nu den största gruppen
bland de sjukskrivna.
När verksamheten Ny Gemenskap för en tid sedan flyttade från
innerstaden resulterade det i att många besökare inte längre
kommer till de nya lokalerna. Ett skäl är att inarbetade rutiner
för dem har brutits. Ett annat skäl är att verksamheten flyttade ut
i förorten, vilket dock inte gäller här. Men erfarenheterna av den
flytten bör vi ta med oss även om det inte är en verksamhet
under Södermalms Stadsdelsnämnd.

