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Till
Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Finskt äldrecentrums ansökan om tillstånd att bedriva
enskild verksamhet med 53 platser i Stureby
Yttrande till länsstyrelsen
Förslag till beslut
Finskt äldrecentrums ansökan tillstyrks under förutsättning att ny
medicinskt ansvarig sjuksköterska (mas) utses för verksamheten.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Kristina Goldring
Chef beställaravdelningen
äldre och funktionshindrade

Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom beställaravdelningen för äldre och
funktionshindrade. Det lokala pensionärsrådet kommer att informeras om
remissen och tjänsteutlåtandet den 18 augusti.
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Bakgrund
Finskt äldrecentrum har drivit verksamhet sedan 1995. Målsättningen är
att främja det finska språket och bevara den finska kulturen. Finska
traditioner har bevarats bland annat genom att man har firat den finska
självständighetsdagen, den finska morsdagen och genom
midsommarfesten.
Finskt äldrecentrum ingår som en av de av staden ramavtalsupphandlade
enheterna för enstaka platser i särskilda boendeformer.
Finskt äldrecentrum har tidigare bedrivit sin verksamhet i lokaler inom
Sabbatsbergsområdet. De har nu tillfälligt flyttat till lokaler i Bromma i
avvaktan på nybyggda lokaler inom Sturebyområdet. Flytten från
Sabbatsbergsområdet beror på nybyggnation inom Sabbatsbergsområdet.
Vid platsbesök år 2005 bedömde Norrmalms stadsdelsförvaltning
verksamheten som välfungerande. Lokalerna ansågs dock ej fullt
ändamålsenliga då exempelvis flera personer behövde dela samma toalett.
För att få bedriva verksamheten inom Sturebyområdet ansöker Finskt
äldrecentrum nu om tillstånd hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har begärt ett yttrande av stadsdelsnämnden.
Beskrivning av verksamheten
Finskt äldrecentrum planerar att inrätta ett äldreboende, för personer över
65 år, med 53 platser i lokaler inom Sturebyområdet. De 53 platserna ska
fördelas med 17 platser med inriktning för somatisk omvårdnad och 36
platser med demensinriktning.
Inflyttning planeras till slutet av 2006. Finskt äldrecentrum har deltagit i
planeringen inför ombyggnaden av ett hus i Stureby och det nya
äldreboendet kommer att omfatta 53 minilägenheter med modern standard
fördelade på tre plan.
Organisation
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. En
enhetschef kommer att ansvara för arbetsledning, personalplanering,
verksamhetens innehåll och organisation. Enhetschefen vikarierar även för
verksamhetschefen vid dennes frånvaro. En ledningsgrupp kommer att
bildas.
Förvaltningens förslag
Finskt äldrecentrum har bedrivit sin verksamhet sedan 1995 och ingår som
en av de av staden ramavtalsupphandlade enheterna för enstaka platser i
särskilda boendeformer. Norrmalms stadsdelsförvaltning har haft, och har
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även efter flytten till Bromma, tillsyns och uppföljningsansvaret för
verksamheten. Vid platsbesök år 2005 bedömde Norrmalms
stadsdelsförvaltning verksamheten som välfungerande. Lokalerna ansågs
dock ej som fullt ändamålsenliga då exempelvis flera personer behövde
dela samma toalett. Finskt äldrecentrum har deltagit i planeringen inför
ombyggnaden av ett hus i Stureby och det nya äldreboendet kommer att
omfatta 53 minilägenheter med modern standard fördelade på tre plan.
I ansökan till länsstyrelsen uppger föreningen att Norrmalms
stadsdelsförvaltnings mas även har varit mas för Finskt äldrecentrum
vilket inte stämmer. I ansökan uppges även att masen i Enskede-Årsta
stadsdelsförvaltning kommer att vara mas vid den nya verksamheten vilket
inte heller stämmer. I den uppföljning som Norrmalms
stadsdelsförvaltning genomförde år 2005 uppgavs att den som var
verksamhetsansvarig även var mas för verksamheten.
Förvaltningen tillstyrker föreningens ansökan under förutsättning att
uppgiften om mas för verksamheten i ansökan ändras och att en mas för
verksamheten utses i enlighet med SOFS1997:10 som anger att det ska
finnas en verksamhetschef som är medicinskt ansvarig för verksamheten.
Den senaste verksamhetsuppföljningen bifogas detta ärende.
Bilagor
1. Remiss från Länsstyrelsen.
2. Verksamhetsuppföljning

