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Motion av Dennis Wedin (M) om mer innovation i byggandet av
äldreboenden
Det behövs mer innovation när det kommer till hur vi bygger vård- och omsorgsboenden i
Stockholm stad. Ett sådant exempel är att andra verksamheter med fördel kan drivas i
anslutning. Det kan handla om att ha ett trygghetsboende och ett vård- och omsorgsboende i
samma lokal, vilket kan skapa en naturlig vårdkedja där den äldre lätt kan flytta om
vårdbehovet skulle förändras. Det kan också handla om generationsboenden, där en
förskoleverksamhet bedrivs bredvid ett vård- och omsorgsboende, med en gemensam yta där
man frivilligt kan ha aktiviteter. Att hitta ett samarbete mellan dessa verksamheter är ett
koncept som funnits sedan 1976, då det böljade prövas i Edogawa, Tokyo. Sedan dess finns
det ”intergenerational centers” för äldre och yngre barn i Japan, Kanada och USA.
Nationella byråkratiska regler tillåts samtidigt sätta käppar i hjulet för äldreomsorgen att
kunna fungera. Arbetsmiljöverkets paragrafrytteri innebär bland annat att det ska vara ett fritt
arbetsutrymme på minst 0,8 meter vid sidan av toalettstolen och 1,3 meter framför
toalettstolen. Viten utdöms om några centimeter saknas. Badrum och hela boenden får byggas
om för att tillgodose Arbetsmiljöverkets krav, vissa boenden har genom åren fått lägga ner.
Det senaste exemplet är Vasens vård- och omsorgsboende i Vasastan. Detta är inte
acceptabelt. Stockholm stad bör hemställa till regeringen att detta åtgärdas. Det behövs en
nationell översyn kring den detaljstyrning som myndigheter utövar som präglar hur våra
äldreboenden ska se ut.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar
Att

Äldrenämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till gemensamma byggnader för
trygghetsboende och vård- och omsorgsboende.

Att

Äldrenämnden ges i uppdrag att ha dialog med privata aktörer om hur man kan initiera
ett samarbete kring att uppföra ett generationsboende.

Att

Hemställa till regeringen att göra en nationell översyn kring myndigheters byråkrati
och detaljstyrning för hur äldreboenden ska se ut.

Stockholm den 8 mars 2017

Dennis Wedin (M)

