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§5
Information från stadsdelsförvaltningen
T.f. stadsdelsdirektör Victoria Callenmark lämnar följande
information till nämnden:
Bosättningar. Vi har inga kända i stadsdelen just nu.
Klotter. Det är en generell ökning av klotter i Söderort och
på Södermalm. I vår stadsdel sticker Hammarbyhöjden ut.
Claes Elmgren (S) menade att klotter hänger ihop med
trygghetsarbetet. Kristina Lutz (M) tackade för
informationen.
Romsk minnesplats i Skarpnäck. Förvaltningen går
tillsammans med Södermalms stadsdelsförvaltning vidare
med den skyltningen av historiska minnesplatser samt
resonerar tillsammans med MR-kansliet kring hur vi ska
återuppta den lokala dialogen med de romska grupperna
kring eventuell minnesplats.
Svar på fråga som tidigare ställts av Hans Wrådhe (MP)
om hur förvaltningen ser på att ha en robot som hanterar
ansökningar om försörjningsstöd? Generellt är
förvaltningen och staden positiva till detta. Metoden
innebär automatiserade algoritmlösningar som underlättar
den administrativa belastningen för socialsekreterare.
Svar på fråga som tidigare ställts av Hans Wrådhe (MP)
om hur förvaltningen hanterar spelmissbruk.
Avdelningschef för individ- och familjestöd Hanna
Jakhammer redovisade kring förvaltningens arbete med
personer med beroendeproblematik där spelmissbruk
ingår. Öppenvårdsmottagning och Stockholms stad
genomför utbildningssatsningar bland sina medarbetare i
den frågan. Socialtjänsten på Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning följer forskning inom området kring
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förebyggande arbete. Hans Wrådhe (MP) tackade för
svaren. Kristina Lutz (M) tackade för informationen och
bra arbete i denna fråga.
T.f. stadsdelsdirektör Victoria Callenmark berättade att
förvaltningen planerar att ha ett förmöte med Nätverket för
Skarpnäcks hembygd. De önskar träffa nämnden vid
senare tillfälle men initialt hålls ett möte med
stadsdelsnämndens ordförande och förvaltningen för att
klargöra förväntningar och upplägg.
Victoria Callenmark berättade även kort om den
trygghetssatsning på 25 miljoner kronor för att öka
tryggheten i utsatta områden som görs centralt från
Stockholms stad. Ordningsvakter ska patrullera där det
behövs och kameror kommer att sättas upp i samråd med
polisen. Anledningen är att den upplevda tryggheten i
Stockholms stad har sjunkit. Det är ännu inte klart hur vår
stadsdel påverkas av detta.
Slutligen berättade Victoria Callenmark om
aktivitetscentrum för äldre i Hammarbyhöjden som är en
öppen träffpunkt för personer som är 65+. Det kom 80
personer på inspirationsdagen idag, ca 65personer på
föreläsning om hälsa och träning och sedan ytterligare
några för att gå runt på en minimässa med nya aktiviteter.
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