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1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på skrivelse.
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Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen kommer vid en eventuell omstrukturering av servicehusen
ge alla som har en bostad i servicehuset rätt att bo kvar enligt 4 kap. 1§ SoL. Den
enskildes behov av hälso- och sjukvård kommer att tillgodoses genom
primärvården och hemtjänstinsatser erhålls enligt Stockholms stads
kundvalssystem.
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Bakgrund
På stadsdelsnämndens sammanträde den 22 april lämnade (S), (MP) och (V) en
skrivelse angående äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans.
I skrivelsen refereras till den borgerliga budgeten för 2010 där det slås fast att
samtliga servicehus ska läggas ned vilket innebär att vård- och omsorgspersonalen inte kommer att finnas kvar i husen.
Idag kan par som bor i ett servicehus bo kvar med stöd av personalen i huset även
om en av parterna får ett utökat vård- och omsorgsbehov.
Eftersom analys och konsekvensbeskrivningar saknas i ärendet om nedläggningar
får förvaltningen i uppdrag att ge nämnden svar på följande frågor:
1. Hur många dubbelrum har vi idag i de särskilda vård- och
omsorgsboenden?
2. Hur många par bor idag i servicehusen på Södermalm?
3. Hur många tomma lägenheter har vi idag på servicehusen?
4. På vilket sätt kan Södermalms stadsdelsnämnd leva upp till alliansens löfte
att alla som så önskar ska bo tillsammans oavsett vårdbehov före och efter
att servicehusen har lagts ned?
Ärendets beredning
Detta ärende har beretts inom avdelningen äldreomsorg.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen lämnar följande svar på frågorna ett till fyra:
1. På Hornstulls gruppboende finns fyra tvårumslägenheter.
2. Den 21 juni 2010 bor sju par, makar/sambos, på de tre servicehusen som
finns inom stadsdelsområdet.
3. Den 21 juni 2010 finns sex lediga lägenheter på servicehusen inom
stadsdelsområdet.
4. Alla som har bostad i ett servicehus har rätt enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) att bo kvar även efter en eventuell omstrukturering av
servicehusen. Den enskildes behov av hälso- och sjukvård kommer att
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tillgodoses genom primärvården och hemtjänstinsatser erhålls enligt
Stockholms stads kundvalssystem.
Kommunfullmäktige fattade den 21 juni 2010 beslut om revidering av
”Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom
äldreomsorgen”. I de reviderade riktlinjerna under 7.1.2 ”Parbogaranti”
står följande:
Då makar/registrerade partners/sambor beviljas boende i särskilt boende,
ska med skälig levnadsnivå förstås att båda bereds plats i samma boende,
om de begär det (SFS 2006:287). Bestämmelsen gäller inte i de fall endast
den ena av makarna har behov av särskilt boende. Se även socialtjänstförordningen 2 kap. § 2.
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