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§1
Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3
Justering av protokoll
Lars Åstrand och Alex Margulies utsågs att justera dagens protokoll.
§4
Anmälan av protokoll
Protokoll nr 6/2007 för Södermalms SPR anmäldes.
§5
Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll
Inga anmälda protokoll.
§6
Anmälan av förtroenderådens protokoll
2 protokoll anmäldes och lades till handlingarna.
Förslag på riktlinjer för förtroenderåden delades ut. SPR beslutade att göra några
ändringar i förslaget och sedan anmäla riktlinjerna till stadsdelsnämnden.
§7
Information från Stockholms Stads Bostadsförmedling om köhanteringen till
seniorboende samt kriterierna för förtur
Inom Bostadsförmedlingen finns en reguljär kö och en förturskö. Den förstnämnda
är självfinansierad med en årlig avgift på 275 kronor/person. Kraven för att få stå i
denna kö är att personen är 18 år och har ett svenskt personnummer. Personer från
hela landet får stå i den reguljära kön. Förturskön är avgiftsfri och det finns ett
krav på en särskild blankett för behov av förtur för att få stå i kön.
Bostadsförmedlingen förmedlar lägenheter i hela regionen (uppdrag från
kranskommunerna). År 2003 startade en förmedling till seniorboende för personer
som fyllt 65 år. Kötiden i den reguljära bostadskön gäller även till seniorboende.
6-7000 personer, som har fyllt 65 år, står i den reguljära kön. Bostadsrättsägare
kan ej få en bostad genom förturskön.
Tre kriterier ska vara uppfyllda för att förtur ska kunna beviljas.
1. Ett starkt socialt/medicinskt skäl till annan bostad.
2. Starkt skäl till att bo i ett visst område/stadsdel
3. Inga alternativa möjligheter att lösa sitt bostadsproblem
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Samtliga 70 personer, som förmedlades bostad genom förturskön år 2006, var
bosatta i Stockholm.
§8
Stadsdelsnämndens sammanträde 2007-09-20
16. Ansökan om avknoppning av Katarina/Eriksdal, Magdalena/Gamla stans och
Tanto hemtjänst
Lades till handlingarna.
18. Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Lades till handlingarna.
19. Förslag till detaljplan för Danvikslösen infrastruktur, remiss från
stadsbyggnadskontoret
Lades till handlingarna.
21. Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg. Motion
Lades till handlingarna.
23. Uppföljning gällande genomförda rutinförbättringar
Lades till handlingarna.
§9
Information från avdelningscheferna
Information från Sonja Broberg:
Inom utföraravdelningen pågår en granskning av Äldreomsorgsinspektörens
rapport om äldreomsorgen inom Maria - Gamla stans stadsdelsnämnd i syfte att ta
fram åtgärdsförslag till den kritik som framförs inom några områden.
Information från Claes Lagergren:
Stadens äldreboendeplan visar att det finns ett överskott av
heldygnsomsorgsplatser i alla stadsdelsnämnder utom på Södermalm.
Demensplatser saknas i hela staden. Det sker snabba förändringar av behovet av
heldygnsomsorgsplatser. På grund av detta har Micasa, som är fastighetsägare till
flertalet av vård- och omsorgsboendena, påtalat svårigheterna vid planeringen av
ny- och ombyggnation.
En projektering av en ombyggnad av Hornstulls sjukhem, som för närvarande
används som korttidsboende, har påbörjats . 51 platser ska byggas om till
fullvärdiga bostäder. Inriktningen på vård- och omsorgsboendet efter en
ombyggnation är ej fastställt.

SID 4 (4)

Från och med hösten 2007 har beställaravdelningen uppföljningsansvaret för egen
regi verksamheten.
§ 10
Information om inkomna handlingar
• Månadsrapport juli 2007
• Äldreomsorgsinspektörens rapport ”Granskning av äldreomsorgen 2007 inom
Maria - Gamla stans stadsdelsnämnd”
• Stiftelsen Äldrecentrums rapport ”Pensionärsråd”
• Program ”Hösten 2007 Tellus fritidscenter”
§ 11
Övriga frågor
SPR beslutade att ställa in utbildningsdagen den 16 oktober.
Sammanträdet den 20 november förläggs till Vintertullens servicehus.
På sammanträdet den 4 december deltar Margareta Björk, stadsdelsnämndens
ordförande, och Elsemarie Bjellqvist, ledamot.
§ 12
Nästa sammanträde
Tisdag: 16/10
Klockan: 09.30-11.30
§ 13
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visad uppmärksamhet.

Vid protokollet
/Gunilla Jalmarsson

