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Boendeplan för äldre i region västra söderort 2021 med
utblick mot 2040
HL 2020/86

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner boendeplan för
äldre i region västra söderort 2021 med utblick mot 2040.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningarna Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen och
Älvsjö har enligt uppdrag från äldreförvaltningen gemensamt tagit
fram en boendeplan för äldre 2021 med utblick mot 2040 för
regionen västra söderort. Boendeplanen lämnas till
äldreförvaltningen för vidare samordning av en stadsgemensam
plan. Förvaltningarnas samlade bedömning är att utbudet av vårdoch omsorgsboende kan tillgodose behovet under de närmaste åren.
Det finns en betydande överkapacitet av servicehuslägenheter samt
ett behov av modernisering och upprustning av flera boenden.
Förvaltningarna anser att behovet av upprustning och omställning
prioriteras den närmaste tiden för att möta det framtida behovet av
trygga och anpassade bostäder för äldre. Det finns också ett behov
av att samordna korttidsplatserna för ett bättre resursutnyttjande.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin (V) anmälde ett särskilt uttalande.
"Det var Vänsterpartiet som under förra mandatperioden initierade
arbetet med ett mer systematiskt arbete för boende för äldre, arbetet
omfattade bland annat ett nära samarbete mellan äldrenämnden och
exploateringsnämnden men också med privata byggaktörer. Detta
eftersom vi vet att den demografiska utvecklingen kommer att leda
till en större andel äldre i staden och att det kommer att ställa krav
på olika typer av boende för att möta olika behov för en allt större
grupp äldre. Samt att detta är ett arbete som behöver ledas av
kommunerna och ingenting som kommer att lösas av sig själv, det
är glädjande att se att även nuvarande majoritet fortsatt på den
vägen.
Rörande boende för äldre med psykisk ohälsa anser vi att staden
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behöver ta ett kommunövergripande ansvar för dessa boenden, att
nya profilboenden bör etableras som KÖV – kommunövergripande
verksamhet.
De lokala boendeplanerna för äldre ger ett viktigt underlag för
framtida planering och utbyggnad av olika sorters boenden för
äldre. Det är viktigt att detta underlag får genomslag i
stadsplaneringen och att stadsbyggnadsnämnden och
exploateringsnämnden arbetar för att se till att det behov som lyfts
fram i rapporten tillgodoses inom de givna tidsramarna. För att det
ska vara möjligt så behövs boendeplanerna tas fram i nära
samarbete med dessa nämnder. Framöver skulle det vara önskvärt
att det i de lokala boendeplanerna för äldre framgår hur planeringen
av nya boende för äldre faktiskt ser ut i antal bostäder i olika
kategorier i markanvisningar och detaljplaner i det område som
planen omfattar."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/86-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Boendeplan
för äldre i region västra söderort
 HL 2020/86-3 Bilaga 1 Boendeplanering för äldre i regionen
Västra Söderort 2021
 HL 2020/86-2 Bilaga 2 - Boendeplan tabellmall västra
söderort 2021
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