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Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar stadsdelsförvaltningens yttrande till
länsstyrelsen över hur bristerna i bostadsstandarden, anpassningen för personer med
demenssjukdomar och bristerna i den sociala dokumentationen åtgärdats.
2. Omedelbar justering.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör

Claes Lagergren
T f Avdelningschef

Sammanfattning
Utifrån tillsynsrapport 2006-11-24 begär länsstyrelsen ett yttrande från stadsdelsnämnden
över hur bristerna i bostadsstandarden på Hornstulls korttidsboende ska åtgärdas. Kritik
riktas även för att enheten inte är anpassad för personer med demenssjukdomar samt att
den sociala dokumentationen är bristfällig. Södermalms stadsdelsnämnd har uppdragit åt
Micasa Fastigheter AB att ta fram ett kostnadsförslag för en ombyggnad av Hornstulls
äldreboende till ett vård- och omsorgsboende enligt Boverkets normer. Maria - Gamla
stans stadsdelsförvaltningen och HSB Omsorg har gjort en överenskommelse om att
avskilja 7 rum på Hornstulls korttidsboende till ett korttidsboende för demenssjuka. Ett
utbildningsprogram i social dokumentation har erbjudits medarbetarna inom HSB
Omsorg.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom beställaravdelningen för omsorg om funktionshindrade och äldre
i samverkan med HSB Omsorg AB.

Bakgrund
Länsstyrelsen har tillsänt stadsdelsnämnden en rapport från ett tillsynsbesök den 16
oktober 2006 på Hornstulls korttidsboende, bilaga 1. Utifrån rapporten begär länsstyrelsen
ett yttrande från stadsdelsnämnden över hur nämnden kommer att åtgärda bristerna i
bostadsstandarden på korttidsboendet. Kritik riktas även för att enheten inte är anpassad
till de behov personer med demensjukdomar har, trots att några personer som vistas på
enheten har en konstaterad demenssjukdom. Rapporten påtalar också brister i den sociala
dokumentationen. Yttrandet ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 24 maj.
Hornstulls äldreboende drivs på entreprenad av HSB Omsorg AB åt Maria – Gamla stans
stadsdelsnämnd och består av en sjukhemsavdelning med 27 platser och ett
korttidsboende med 24 platser.
Länsstyrelsen skriver i rapporten att bostadsstandarden inte är fullgod. Ingen av de äldre
har eget hygienutrymme och två rum är dubbelrum. I den nationella handlingsplanen för
äldrepolitiken (propositionen 1997/98:113) anges att med fullvärdig bostad avses minst
ett rum och kök eller ett och ett halvt rum och kokvrå, toalett och dusch/bad. Avsaknad av
toalett och dusch/bad anses utgöra brister i boendet.
Av de personer som vistas på korttidsboendet vid tillsynsbesöket hade några få diagnosen
demenssjukdom. Länsstyrelsen anser att man ska undvika att blanda målgrupper med
mycket skilda behov och förutsättningar inom en enhet.
Enligt länsstyrelsen behöver den sociala dokumentationen utvecklas. Dessutom har
många beställningar från biståndshandläggarna passerat slutdatum och är inte förlängda.
Flera beställningar saknar slutdatum. Vid tillsynsbesöket saknade 11 personer aktuella
beslut/beställningar. Länsstyrelsen anser att dokumentationen måste utvecklas så att den
uppfyller kraven på rättsäkerhet.

Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
Bostadsstandarden
Inom stadsdelsförvaltningen pågår åtgärder för att förbättra bristerna i bostadsstandarden
på Hornstulls korttidsboende men på grund av osäkerheten i stadsdelsnämndens framtida
behov av korttidsplatser sker förändringarna med en viss försiktighet. Befolkningsprognosen för stadsdelsområdet visar att gruppen 80 år och äldre minskar fram till år
2015. Förändringen i befolkningsunderlaget har minskat fortare än förväntat.
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Konsultföretaget Solving Bohlin & Strömberg hade under våren 2006 i uppdrag av
Katarina-Sofia och Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltningar att genomföra en utredning
om äldreboendeplanering på Södermalm. I uppdraget ingick även att inventera behovet av
korttidsplatser.
På uppdrag av stadsledningskontoret uppdaterade stadsdelsförvaltningarna på Södermalm,
äldreboendeplanen för Katarina-Sofia och Maria - Gamla stans stadsdelsområden under
hösten 2006. Revideringen och justeringen utgick bland annat från konsultföretaget
Solving International Bohlin & Strömbergs (Solvings) rapporter ”Planering för
äldreboende på Södermalm” och ”Planering för äldreboende i Stockholms stad”.
Ett förslag som Solvings lyfter fram i rapporten ”Planering för äldreboende i Stockholms
stad” är att samla korttidsplatserna regionvis eller till några regioner i staden. Fördelen
skulle vara att utnyttja stadens lokalkapacitet bättre. Det kan också finnas
verksamhetsmässiga fördelar att samla korttidsboendet på färre ställen.
Solvings skriver också i rapporterna att det förefaller befogat att bygga om och behålla
Hornstulls äldreboende och som förslag på inriktning föreslås gruppboende för
demenshandikappade. Stadsdelsförvaltningarna delar uppfattningen om ombyggnad av
Hornstull men anser det mera lämpligt att omvandla sjukhemmet till ett korttidsboende
och på sikt samla korttidsboendet på Södermalm till en enhet.
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade 2007-01-25 att uppdra åt Micasa Fastigheter AB
att ta fram ett kostnadsförslag för en ombyggnad av Hornstulls äldreboende till ett vårdoch omsorgsboende enligt Boverkets normer. Stadsdelsnämnden behöver även få en
uppfattning om konsekvenserna av en ombyggnation, dels för de som bor på äldreboendet
och dels för övriga hyresgäster i de intilliggande huskropparna. För att möjliggöra
framtagandet av ett kostnadsförslag för en ombyggnation, så kallad förprojektering, av
Hornstulls äldreboende fattade stadsdelsnämnden 2007-04-19 beslut om att hemställa till
kommunstyrelsen, ekonomiutskottet, om projektmedel om 0,5 mkr. Äldreförvaltningens
genomförandegrupp för ny- och ombyggnad av vård- och omsorgsboende har fått
information, 2007-04-02, om den föreslagna ombyggnaden av Hornstulls äldreboende.
Blandade målgrupper
Åtta rum av 24 disponeras av 16 personer för växelvårdsboende och i dagsläget har ingen
av dessa personer diagnosen demens. Två rum på korttidsboendet är dubbelrum och de
används endast för två personer då makar vistas på kortidsboendet. I undantagsfall
placeras personer med diagnosen demens på korttidsboendet och då detta sker är det i
väntan på en permanent plats på ett gruppboende för demenssjuka.
Inom Södermalms stadsdelsområde finns ett behov av ett korttidsboende för demenssjuka.
Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltning och HSB Omsorg har under våren 2007 gjort en
överenskommelse om att avskilja en del, 7 rum, av den så kallade Sjösidan på Hornstulls
korttidsboende till ett korttidsboende för demenssjuka.
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Enligt stadsdelsförvaltningens boendesamordnare för äldre har alla personer på
korttidsboendet idag en aktuell beställning. Boendesamordnaren påtalar också att det vid
tillsynsbesöket fanns fler aktuella beställningar än vad rapporten uppger.
Biståndshandläggarnas beställningar till korttidsboendet fanns förvarade på flera ställen
på avdelningen och HSB Omsorgs representant vid tillsynsbesöket hade inte kännedom
om detta.
Social dokumentation
Under hösten har HSB Omsorg haft ett utbildningsprogram i social dokumentation. 10
medarbetare har deltagit i en heldagsutbildning. Dessa personer ska sedan som
utbildningsansvariga förmedla kunskaper till övriga. En sjuksköterska har även deltagit i
utbildningen och som ska hjälpa till med revidering, kunskapsöverföring och planering av
den sociala dokumentationen. HSB Omsorg AB har också utformat en ny personakt efter
gällande lagstiftning, ”Rutin för upprättande av personakt”, bilaga 2.
Lex Sarah
Personalens kunskaper om Lex Sarah aktualiseras kontinuerligt på arbetsplatsträffarna.

Bilagor:
1. Länsstyrelsens och Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende rörande vård och omsorg
samt hälso- och sjukvårdsverksamheten vid Hornstulls korttidsboende i Gamla stans
stadsdel.
2. Rutin för upprättande av personakt

