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Boendeplan för äldre 2021 med utblick mot 2040
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Bakgrund
I enlighet med kommunfullmäktiges budget ska
stadsdelsnämnderna regionvis samverka för att årligen ta fram, ett
per region, gemensamt förslag till boendeplan för äldre. Även
dimensioneringen av seniorboende och servicehus ingår i
boendeplanen. Äldreförvaltningen, stadsledningskontoret och
Micasa bearbetar sedan de regionala förslagen från nämnderna och
gör en sammanvägd bedömning av behovet ur ett stadsövergripande
perspektiv. Den stadsövergripande boendeplanen ska därefter antas
av äldrenämnden och godkännas av kommunstyrelsen.
Boendeplanen är vägledande för nämndernas löpande beslut
gällande förändringar av stadens äldreboendebestånd.
Ärendets beredning
Boendeplanen för region västerort har utarbetats i samverkan
mellan Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och SpångaTensta stadsdelsförvaltningar.
Ärendet
Från år 2019 fram till år 2040 beräknas antalet personer som är 80
år och äldre fördubblas i regionen. Fram till år 2023 beräknas dock
antalet 80 år och äldre minska för att sedan öka igen. I HässelbyVällingby stadsdelsområde var andelen 80 år och äldre 3,8 procent
av befolkningen år 2019. Till år 2028 beräknas andelen 80 år och
äldre öka till 4,4 procent vilket innebär en ökning med drygt 700
personer. För förvaltningen prognosticeras behovet av vård och
omsorgsboendeplatser öka med 15 procent, eller 80 platser, fram till
år 2040.
Vardaga AB har planerat att bygga ett vård- och omsorgsboende i
Riddersvik med 58 platser. Planerad byggstart är år 2021-2022.
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Den 1 december 2019 fanns det i Hässelby-Vällingby
stadsdelsområde 274 vård- och omsorgsboendeplatser. Det innebär
en minskning med 51 platser jämfört med antalet som rapporterades
i boendeplaneringen för år 2020. Skolörtens vård- och
omsorgsboende avvecklades under sensommaren 2019, vilket
innebar en minskning av 32 platser. Vällingbygårdens totala antal
boendeplatser rapporterades i boendeplaneringen för år 2020,
istället för det faktiska antalet platser som fanns att tillgå enligt
valfrihetssystemet.
Region västerort har i boendeplanen påtalat behovet av vård- och
omsorgsboendeplatser för yngre personer med demenssjukdom.
Förvaltningen bedömer att det även finns ett behov av vård- och
omsorgsboendeplatser för äldre hemlösa personer, som har en
missbruksproblematik eller andra specifika behov.
Under 2019 minskade antalet korttidsvårdsdygn till 6 076 dygn mot
6 945 dygn år 2018, vilket motsvarar två helårsplatser. Behovet av
korttidsvårdsdygn förväntas minska ytterligare då arbetet med
modellen ”Tryggt mottagande i hemmet” startar under 2020.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag är att stadsdelsnämnden godkänner
Boendeplan för äldre 2021 med utblick mot 2040 för region
västerort, i de delar som avser Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.
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