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Sammanfattning
Förvaltningen har tillställts ett medborgarförslag angående nyttjandet av tomma servicehuslägenheter i Kista och Akalla. Förvaltningen vill poängtera att biståndshandläggarnas
bedömningar av insatser för den enskilde alltid utgår från den äldres behov och önskemål
inom ramen för gällande lagstiftning, stadens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för kundval. Med utgångspunkt från den inom staden gällande likställighetsprincipen för invånarna, är
det förvaltningens skyldighet att inte frångå gällande regelverk. Vidare inväntar förvaltningen
stadens planering och anvisningar vad gäller de särskilda boendeformerna, men kommer inom
kort, på grund av stort överskott av servicehuslägenheter inom Rinkeby-Kista, att redovisa
förslag till åtgärder.
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Ärendets beredning
Detta ärende har beretts inom verksamhetsområdet äldreomsorg.

Bakgrund
I det medborgarförslag som förvaltningen efter nämndens beslut 2007-05-21 mottagit för
beredning föreslås att tomma servicehuslägenheter i Kista och Akalla bör omstruktureras till
vård- omsorgsboende med demensinriktning om det föreligger en större efterfrågan avseende
denna boendeform. Vidare föreslås att förvaltningen bör tillämpa generösare bedömning för
att i högre utsträckning tillgodose pensionärers önskemål om servicehuslägenhet.

Förvaltningens kommentarer och förslag
Inom stadsdelsområdet är behovet av servicehuslägenheter mycket väl tillgodosett. Även
behovet av vård- och omsorgsboenden med heldygnsomsorg bedöms vara väl tillgodosett.
Förvaltningen vill poängtera att biståndshandläggarnas bedömningar av insatser för den
enskilde alltid utgår från den äldres behov och önskemål inom ramen för gällande lagstiftning,
stadens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för kundval. Med utgångspunkt från den inom
staden gällande likställighetsprincipen för invånarna, är det förvaltningens skyldighet att inte
frångå gällande regelverk.
På uppdrag av kommunstyrelsen och stadsledningskontoret har en konsult genomfört en
kartläggning av tillgång och efterfrågan av särskilda boenden inom staden i syfte att utreda det
framtida behovet av olika boendeformer. Uppdraget har omfattat såväl heldygnsomsorg som
servicehus. Förvaltningen inväntar stadens vidare planering och anvisningar vad gäller de
särskilda boendeformerna, men kommer inom kort, på grund av stort överskott av servicehuslägenheter inom Rinkeby-Kista, att redovisa förslag till åtgärder.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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