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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.
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När det nu krävs förändringar av Aktivitetshuset måste det ske
på ett sätt så att inte brukarna drabbas ytterligare. Att brukarna
har uttryckt stark oro måste vi ta på stort allvar. Förvaltningens
ambition att brukarna ska erbjudas att delta i ett projekt där de
får möjlighet att påverka lokalernas beskaffenhet och inredning
är positivt. Men vi upplever att det inte hjälper för att lugna dem
i dag.
Innan vi är beredda att fatta beslut i ärendet, vill vi ha svar på de
frågor som brukarna själva har ställt i ett brev som vi fått den 3
februari. Exempelvis är det viktigt att reda ut hur dessa nya
lokaler kommer att tillfredsställa brukarnas behov av trygghet
och värdefull sysselsättning samt hur uppdelningen av
verksamheterna kommer att påverka dem. Och det kanske vore
klokt av förvaltningen att redan innan beslut fattas, starta en
samverkansgrupp med brukarna för att komma med förslag till
hur verksamheten ska kunna utvecklas – inte avvecklas som de
uppfattar förslaget.
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§ 22
Svar på skrovelse om nattbemaning på vård- och
omsorgsboende, från Anders Göransson m.fl. (S)
Beslut

Nämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 30 december 2013 om svar på skrivelse
från Anders Göransson m.fl. (S).
Dnr 1372-2013-1.2.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett
särskilt uttalande enligt följande:
Den justerade redovisningen av nattbemanningen visar på den
brist av omvårdnad som finns på flertalet av Södermalms vårdoch omsorgsboenden. Allra sämst är det på de kommunalt
drivna Katarinagården och Kulltorp. För Kulltorp redovisas tre
omvårdnadspersonal och en sjuksköterska. Idag har det
minskats ytterligare.
I den verksamhetsplan för 2014 som antogs i december 2013,
beslöt den moderatstyrda majoriteten att föra över 16 milj. kr
från äldreomsorgen till annan verksamhet. Den minskade
nattbemanningen är naturligtvis resultat av denna och tidigare
års beslut att inte använda hela budgeten för äldreomsorgen.
Totalt har de senaste åren 80 milj. kr aktivt tagits från
äldreomsorgen för att finansiera annat.
Katarinagårdens fem enheter bemannas av två
omvårdnadspersonal och en sjuksköterska. En
omvårdnadspersonal sköter plan 1-2 med 22 boenden, en annan
plan 4-5 med också 22 boenden. Sjuksköterskan sköter plan 3
men har också det medicinska ansvaret för övriga huset. Det är
helt otillräckligt.
Den 19 dec 2013 inträffade på Katarinagården en brand kl 4 på
morgonen. Då fanns en omvårdnadspersonal som hade ansvar
för två plan. Branden berodde på sängrökning. Den
omvårdnadspersonal som hade ansvar den natten gjorde allting

