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Interpellation av Clara Lindblom (V) om
seniorbostäder upplåtna med hyresrätt

Stockholms stad står inför stora demografiska utmaningar med en
befolkning som blir allt äldre. Detta ställer krav på att utforma staden på
ett sätt som underlättar för äldre stockholmare att leva ett aktivt och
självständigt liv så länge som möjligt. En avgörande faktor är graden av
tillgänglighet i boendet. En otillgänglig bostad och avsaknad av hiss
begränsar möjligheten att leva ett fysiskt aktivt liv och upprätthålla
sociala kontakter. Det riskerar att öka behovet av hemtjänst och särskilt
boende, vilket på sikt också medför ökade kostnader för staden. Staden
tjänar med andra ord på att underlätta för äldre stockholmare att flytta till
en mer tillgänglig bostad, vilket också frigör större lägenheter och
småhus för till exempel barnfamiljer.
Under förra mandatperioden genomfördes därför ett omfattande arbete
med att fördjupa äldreboendeplaneringen och stärka kopplingen mellan
stadens äldreboende- och markplanering. Exploateringskontoret ingick
för första gången i styrgruppen för äldreboendeplaneringen. En dialog
mellan Exploaterings- och Stadsbyggnadskontoret, Äldreförvaltningen
och Micasa samt privata byggaktörer inom området inleddes för att
förbättra samarbetet mellan berörda förvaltningar och bolag, stärka
äldreperspektivet i stadsplaneringen och underlätta för privata aktörer att
delta i den omfattande utbyggnaden av olika typer av boenden för äldre
som de kommande demografiska förändringarna kräver.
En annan förändring var att en indikator om antal seniorbostäder upplåtna
med hyresrätt för första gången fördes in i Exploateringsnämndens
verksamhetsplan för 2018. Årsmålet sattes till 300 seniorbostäder per år
– en målsättning som även ligger kvar i nuvarande verksamhetsplan trots
majoritetsskiftet. Under 2018 markanvisades 70 seniorbostäder upplåtna
med hyresrätt, vilket innebar att årsmålet inte nåddes. Detta kan delvis
förklaras med att kontoret aldrig tidigare har haft en motsvarande
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indikator för seniorbostäder. Desto mer bekymmersamt är dock att inte
en enda seniorbostad upplåten med hyresrätt markanvisats i år, trots att
mer än halva året har gått. Det betyder att risken är överhängande att
måluppfyllelsen blir ännu sämre i år.
Enligt den plan för nybyggnad av seniorboenden som Micasa Fastigheter
AB tog fram för perioden 2018-2040 behöver antalet seniorlägenheter
med hyresrätt utökas med drygt 2 400 lägenheter, varav bolaget har
möjlighet att utöka med 1 500 lägenheter, bara för att behålla dagens nivå
på relationen mellan antalet lägenheter och befolkningen 65 år och äldre.
Ovanstående planeringsinriktning innebär att 900 seniorlägenheter med
hyresrätt behöver tillkomma hos privata aktörer. Om 1% fler i
befolkningen ska kunna bo i seniorboende krävs att ytterligare omkring
1 760 lägenheter tillskapas. Utifrån hur befolkningsökningen ser ut
behövs också en jämn utbyggnad över åren för att klara behovet fram till
år 2040.
Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till finansborgarrådet:
1. Står majoriteten fast vid den planeringsinriktning av antalet
seniorbostäder med hyresrätt som togs fram förra
mandatperioden?
2. Vilka åtgärder är du beredd att vidta för att öka måluppfyllelsen av
antalet markanvisningar för seniorboende i hyresrätt?
3. Vilka risker ser du för en otillräcklig utbyggnad om
nyproduktionen av seniorlägenheter med hyresrätt inte kommer
igång?

Stockholm den 2 september 2019

Clara Lindblom (V)

