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§5
Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2018
Beslut

1. Nämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse
för år 2018.
2. Nämnden begär ombudgetering om 1,5 mnkr av medel
för trygghetsskapande åtgärder i Björns trädgård som
erhölls i samband med tertialrapport 1 2018.
3. Nämnden begär ombudgetering om 5,4 mnkr för
investeringar i kvarteret Rosendahl mindre som erhölls
i samband med verksamhetsplanen år 2018.
4. Nämnden begär ombudgetering om 0,9 mnkr för
investeringar i Reimersholme parkyta som erhölls
i samband med verksamhetsplanen år 2018.
5. Stadsdelsdirektören ges i enlighet med vad som redovisas
i detta ärende i uppdrag att träffa överenskommelse med
Micasa Fastigheter i Stockholm AB om upphörande av
nämndens hyresförhållanden gällande gemensamhetsytor
inom fastigheten Hamnvakten 7, Vintertullen
6. Nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och
stadens revisorer.
7. Ärendet justeras omedelbart.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning gör bedömningen att
kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål har uppfyllts. I det
följande sammanfattas på vilket sätt stadsdelsnämnden har
bidragit till att uppfylla fullmäktiges mål.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 7 februari 2019.
Dnr 1002-2018-1.2.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnade ett särskilt
uttalande. Frida Bondesson (KD) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom uttalandet.
Södermalms stadsdelsförvaltning har en välskött verksamhet. Det
har stor betydelse för alla de som är beroende av insatser, men
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också de som arbetar i verksamheten och alla som bor, jobbar eller
driver företag i stadsdelen.
Det är glädjande att se att verksamheten under 2018 uppfyllde
kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. De fyra fullmäktigemålen
som gällde under 2018 var:
- Ett Stockholm som håller samman
- Ett klimatsmart Stockholm
- Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
- Ett demokratiskt hållbart Stockholm
På många områden inom den verksamhet som Södermalms
stadsdelsförvaltning ansvarar för inom förskolan, äldreomsorgen,
stöd och service till personer med funktionsnedsättning,
stadsmiljöarbete, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg finns
mycket som är välfungerande, men det finns också kontinuerligt
nya utmaningar, behov av bra uppföljning och ibland nya sätt att
gripa sig an problem. Det är också viktigt att Södermalm har en
ekonomi i balans och ordning och reda i ekonomin. Det är en
förutsättning för att kunna bedriva en bra välfärd.
Det finns naturligtvis områden som behöver förbättras och områden
där vi förväntar oss bättre resultat. Vi har redogjort för våra
prioriteringar i vår budget och verksamhetsplan som vi antog på
nämndsammanträdet i januari.
Vår nya majoritet i staden har valt att ändra till tre övergripande
fullmäktigemål för 2019. Södermalms stadsdelsnämnd ska bidra till
ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle utifrån tre
av Kommunfullmäktige fastställda utgångspunkter:
- En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
- En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
- En ekonomisk hållbar och innovativ storstad för framtiden
Särskilt uttalande

Britten Lagerkvist Tranströmer m.fl. (S) och Charlotte Lilja Pittuco
m.fl. (V) lämnade ett särskilt uttalande.
Ett Södermalm för alla.
Stockholms stad har under föregående mandatperiod arbetat utifrån
visionen om ett Stockholm, en stad för alla. För att nå dit har vi haft
fyra inriktningsmål: ett Stockholm som håller ihop, ett klimatsmart
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Stockholm, ett ekonomiskt hållbart och ett demokratiskt hållbart
Stockholm.
Vårt särskilda uttalande är ingen fullständig redovisning av
uppfyllelsen utan snarare ett axplock av saker som vi särskilt vill
lyfta fram.
Lokal demokrati
Vi har bidragit till nya offentliga arenor som dansbana och öppna
väggar för gatukonst. Utvecklat medborgardialogen på
nämndmötena. Kartlagt tillgängligheten i stadsdelen med hjälp av
funktionsnedsatta unga. Fått igång ett ungdomsråd. HBTQ-kvällar
för unga. Satsat på det lokala föreningslivet, både ekonomiskt men
också via lokalstöd. Genomfört en parkplansdialog med över 1 100
inspel. Haft en dramatisk ökning av både inkomna och genomförda
medborgarförslag1.
Stadsmiljön
Vi har vårdat, bevarat och utvecklat stadsdelens parker. Initierat ett
arbete för att återta en del av parkskötslen i egen regi. Städat som
aldrig förr. Ökat antalet stadsodlingar från 0 till 15 st. Lagt kraft på
arbetet i Söderandan, stadsdelens brottsförebyggande råd. Utvecklat
en trygghetsstrategi där vi befolkar den offentliga miljön. Blivit
glada men inte nöjda när brottsligheten minskat och tryggheten ökat
på Södermalm.
Ekonomi
Vi ser att fler söderbor än någonsin jobbar. Antalet hushåll som får
ekonomiskt bistånd har sjunkit dramatiskt och är nu lägre än
någonsin. Antalet OSA–anställningar har ökat och att s.k.
Stockholmsjobb införts.
Förskolan
Vi har haft en ökad andel förskollärare2. Mindre barngrupper3. Men
fler barn per anställd4. Lägre personalomsättning och sjukfrånvaro
samtidigt som föräldrarna är mer nöjda än någonsin.
Sociala området

1

2015-2018 46 av 214 förslag genomfördes (21%) medan 17 av 46 förslag genomfördes
under 2011-2014 (12%).

2

från 37,9 2014 till 41,8 % 2018

3

från 14,6 2014 till 12,3 2018

4

från 4,54 2014 till 4,9 2018.
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2018 sommarjobbade 1 016 unga i stadsdelens regi. 2014 var de
300. Socialtjänsten klarar sig numera utan konsulter. Vi har initierat
ett förebyggande integrationsarbete på Vintertullen. 27 nya
gruppbostäder färdigställdes under mandatperioden, att jämföra
med 0 föregående period. Det ökade antalet orosanmälningar oroar,
även om en del kan härledas till en bättre kunskap om hur och till
vem man anmäler.
Äldreomsorgen
Fler äldre har bott på vård- och omsorgsboende. Både som andel
och i antal. Den kommunalt drivna äldreomsorgen har stärkts. Fler
väljer den kommunalt drivna hemtjänsten. Tanto aktivitetscenter är
en ny mötesplats främst för äldre. De kommunalt drivna
verksamheterna klarar rätten till heltid. Fler äldreboenden måste
byggas.
Klimat och miljö
Andelen ekologisk mat har nästan fördubblats till nära 60%. Miljöoch klimatperspektiv genomsyrar all verksamhet.
Sedan återstår det, förstås, massor med arbete innan vi når visionen
om ett Södermalm, ett Stockholm för alla. Men varje god handling,
oavsett storlek, bidrar till en bättre värld.

