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§4
Boendeplan för äldre 2023 med utblick mot 2040 region
Västra Söderort
Underlag till den stadsövergripande boendeplaneringen
HÄ 2022/68

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner underlaget till den
stadsövergripande boendeplanen för region Västra Söderort.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och Hägersten-Älvsjö har
enligt uppdrag från äldreförvaltningen reviderat den gemensamma
äldreboendeplanen för regionen Västra Söderort. Förvaltningarnas
samlade bedömning är att utbudet av vård- och omsorgsboende kan
tillgodose behovet under de närmaste åren. På sikt behövs fler
platser i vård- och omsorgsboende. Det finns ett behov av
modernisering och upprustning av flera boenden. Arbetet med
upprustning och omstrukturering för att möta det framtida behovet
av trygga och moderna boenden bör därför prioriteras. Planering
finns för fler seniorboenden. En tillgänglig och anpassad bostad
ökar den äldres möjligheter till ett självständigt och aktivt liv.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett
särskilt uttalande.
"För närvarande räcker antalet äldreboenden till i området. Men
tiden går fort. De stora barnkullarna från 1940-talet börjar nu
komma upp i de åldrar då både behovet av äldreomsorg och behovet
av äldreboende ökar och även barnkullarna från 1950-talet är stora.
Hemtjänsten är förvisso utbyggd så att även omvårdnaden av
människor med stora omvårdnadsbehov kan klaras i hemmet, men
vad som också måste beaktas enligt gällande riktlinjer är inte enbart
omvårdnadsbehovet utan också upplevd social isolering,
demenssjukdomar och de anhörigas situation. Alla äldre par åldras
inte i samma takt och för en anhörig som själv är frisk och kapabel
att ta hand om både sig själv och hemmet kan det vara mycket
påfrestande med täta besök av personal och mellan besöken blir
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man själv låst i hemmet och därtill ansvarig för sin anhörige och
logistiken kring denne. Extra påfrestande om den anhörige är
dement och glömmer av hemtjänstens besök i samma stund som
personalen lämnat bostaden.
I vårt område finns det också stora ´halvgamla´ bostadsbestånd från
1930 – 1950-talet, bra lägenheter men de är ofta inte tillgängliga
och hiss saknas ofta. Det är i dessa bostadsbestånd som många av
de äldre i området bor och med strikt tillämpning av
kvarboendeprincipen så blir de isolerade i sina hem. Hemtjänst till
social samvaro i eget hem är inget bra alternativ när bostaden som
sådan upplevs som anledning till isoleringen. Inte heller för de
anhöriga är hemtjänst alltid en optimal lösning – anhörigvårdare
kan ofta ha behov av en sammanhängande ´ledighet´ för att vila upp
sig, det är inte ovanligt att dementa vänder på dygnet.
Det gäller att ha god framförhållning och en planering för
utbyggnad av olika boendeformer, seniorbostäder, servicehus och
vård- och omsorgsboenden och stor vikt skall fästas vid både de
äldres egna önskemål och vid de anhörigas önskemål och behov av
avlastning."
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"En boendeplan för äldre i region Västra Söderort 2023 med utblick
mot 2040, har inkommit till Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd.
Sverigedemokraterna ser positivt på att förvaltningen moderniserar
befintliga boenden för att möta de äldres behov, som bidrar till en
god livskvalitet. Vi menar dock att detta inte får ske på ett sådant
sätt där de äldre förflyttas och inte får komma tillbaka när
renoveringen är klar.
Med hänsyn till den befolkningsprognos förvaltningen redogjort för,
vill vi vidare påtala vikten av att våra äldre ska ges möjlighet att
beviljas plats på vård- och omsorgsboende efter bedömning av den
enskildes behov.
Med anledning av att den åldrande befolkningen förväntas öka de
kommande åren, vill Sverigedemokraterna understryka att
förvaltningen behöver ta höjd för att befintliga och disponibla
boenden tillgängliggörs i möjligaste mån och inte hamnar i
´malpåse´."
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Handlingar i ärendet
 HÄ 2022/68-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Boendeplan
för äldre 2023 med utblick mot 2040 region Västra Söderort
 HÄ 2022/68-2 Bilaga 1 - Boendeplan för äldre i region
Västra Söderort 2023 med utblick mot 2040
 HÄ 2022/68-1 Bilaga 2 - Tabell Boendeplan region Västra
Söderort 2023
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