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Dnr [KF/KS Kansli skriver in löpnummer här]

Under föregående mandatperiod hade den rödgrönrosa majoriteten fokus på att
minska hemlösheten bland äldre i Stockholm och genomförde en mängd åtgärder:
 det särskilda boendet Gamlebo för äldre hemlösa återtogs i egen regi
med ökad personaltäthet som följd.
 ett nytt boende, Monumentet, öppnades och har varit i stort sett fullbelagt sedan dess.
 Micasa fick i uppdrag att öronmärka 25 lägenheter per år i sina seniorboenden till äldre med sociala svårigheter såsom hemlöshet och drogfria akutplatser subventionerades.
 beslut togs om att fram till 2040 skulle 500 seniorlägenheter öronmärkas för äldre med sociala svårigheter och låga inkomster varav 100
skulle stå inflyttningsklara 2025.
 en äldrelots inrättades med uppdrag att arbeta riktat mot äldre hemlösa
med gott resultat.
Sammantaget ledde dessa kort- och långsiktiga lösningar till att hemlösheten
minskade från 204 till 167 personer vid första mätningen. Personer som aldrig
haft ett hem fick nu möjlighet att för första gången ha en egen bostad. För att
trenden med färre äldre hemlösa skulle fortsätta hade fler riktade insatser behövts och fler resurser avsättas. Detta framkom bland annat i den dialogkonferens som genomfördes 2018 med olika berörda instanser.
I förra årets hemlöshetsräkning hade den nedåtgående trenden brutits och antalet äldre hemlösa återigen ökat. I socialnämndens redovisning framkommer det
att endast 8 seniorlägenheter för äldre hemlösa har förmedlats under 2021 och
nya satsningar från majoriteten har uteblivit. Utöver detta tillkommer en allt
svårare bostadsmarknad till följd av majoritetens utförsäljningar och ombildningar som drabbar äldre med lägre inkomster hårt.

2

Mot bakgrund mot detta vill jag ställa följande frågor till äldreborgarrådet
Slottner:
1. Hur planerar den blågröna majoriteten för att minska hemlösheten
bland äldre? Kommer det komma några nya satsningar eller är majoriteten nöjd med de som finns?
2. Var tänker ni att äldre med sociala problem och låga inkomster ska bo i
Stockholm?
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