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Inflyttningsstopp införs på Dalens sjukhem från den 1 januari 2006.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Lena Rosdahl
Chef utföraravdelningen äldre,
särskilda boendeformer

Kristina Goldring
Chef beställaravdelningen
äldre och funktionshindrade
Ärendets beredning
Ärendet är berett av utföraravdelningen särskilda boendeformer i samverkan med Dalens sjukhem och beställaravdelningen. MBL § 19 är genomförd den 12 oktober och MBL § 11 den 8 november på Dalens sjukhem.
De fackliga organisationerna hade inget att erinra vad gäller inflyttningsstopp. De boende och anhöriga har informerats vid anhörigmöten på Dalens sjukhem under oktober.
Bakgrund
Nämnden beslutade den 25 november 2004 att avveckla Dalens sjukhem
successivt från och med 1 januari 2005. De boende kommer att erbjudas
att flytta till nytt vård- och omsorgsboende med modern boendestandard
vid Stureby sjukhem från och med den 1 november 2006. Idag finns det 90
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boende på Dalens sjukhem. Det nya vård- och omsorgsboendet rymmer
totalt 65 boendeplatser med 53 somatiska platser och 12 demensplatser.
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslöt den 26 oktober 2005 bevilja
Enskede-Årsta stadsdelsnämnd rätt att beställa ombyggnad av hus 23 inom
Stureby sjukhemsområde samt stimulansbidrag för ombyggnad och lägre
beläggning i samband med avveckling av plan 3 på Dalens sjukhem.
Förvaltningens förslag
För att klara en avveckling av Dalens sjukhem fordras att Stureby hus 23 är
färdigbyggt och klart för inflyttning enligt plan. Innevarande hyresperiod för
Dalens sjukhem upphör 2006-12-31. Plan 3 på Dalens sjukhem kommer att
avvecklas redan under 1.a kvartalet 2006, 25 boendeplatser berörs av detta.
Den förhållandevis långa tiden för omställning till annat boende ger möjlighet att tillmötesgå boendes och närståendes önskemål om vart de önskar
flytta och att bibehålla en lugn boendemiljö för så många som möjligt. För
att klara driften och säkerställa en god vård och omsorg kommer boende
att få flytta inom Dalens sjukhem till plan 1 och 2. Avd 22 ändrar successivt inriktning från demens till somatisk vård.
Då lediga platser uppstår på andra boenden i stadsdelsområdet kommer
boende på Dalens sjukhem och som tillhör stadsdelsförvaltningen att erbjudas dessa i första hand. Medarbetare på Dalens sjukhem kommer att
kontakta alla närstående på Dalens sjukhem för att ta reda på vilken lösning de önskar kring sin anhörig.
Boende som tillhör/kommer från annan stadsdelsförvaltning erbjuds i första hand plats i sin stadsdel.
Ombyggnaden av hus 23 inom Stureby sjukhem ska vara genomförd för
inflyttning från och med den 1 november 2006. Inflyttning i det nya boendet
är planerad att genomföras under tredje kvartalet 2006. För att kunna
genomföra planerad avveckling av Dalens sjukhem föreslås nämnden besluta om inflyttningsstopp från den 1 januari 2006.
Bilagor
Protokoll MBL § 19 2005-10-12
Protokoll MBL § 11 2005-11-08

