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Ersättaryttrande
Om jag hade haft rösträtt hade jag yrkat bifall på förslaget och utöver det anfört följande:
Som utredningen kartlägger kommer antalet omsorgstagare öka i och med att antalet i
befolkningen som är äldre än 65 år beräknas stiga de kommande åren. Denna demografiska
utveckling tillsammans med erfarenheterna från corona-pandemin och hanteringen av denna
ställer rimliga och höga krav på utbyggnationen av boenden för våra äldre och blivande äldre
medborgare. Utredningen fastställer att den planerade om- och nybyggnationen inte bedöms
vara tillräcklig. Liksom utredningen anser Feministiskt initiativ att det är oroväckande att det
endast planeras 60 platser i seniorlägenheter när region innerstaden menar att det behöver
tillkomma 507 lägenheter.
En ytterligare oroväckande utveckling är att gruppen äldre med psykosociala problem,
missbruk och hemlöshet ökar stadigt. Grupper som redan är särskilt utsatta behöver mötas
men bortprioriteras av det nuvarande styret gång på gång. Bostäder som möter gruppens
behov bör planeras och byggas nu!
Att bli äldre i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression
bedöms vara det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer.1 Den psykiska
hälsan hos de äldre har i många fall försämrats under den pågående pandemin. Detta är
bland annat uttryck för att restriktionerna medfört en plågsam ensamhet och inaktivitet vid
nedstängda verksamheter, besöksförbud och isoleringen i hemmet.2 Detta behöver vi ta
hänsyn till inom äldreomsorgens alla områden.
Vidare håller vi med om region innerstadens synpunkt gällande erfarenheter från pandemin
som behöver tas tillvara vid planeringen av gemensamma ytor vid framtida ny- och
ombyggnation. Vi måste kunna förbereda verksamheter och samhället på att liknande
scenarion kan inträffa framöver, med ökad beredskap, utbildning/kompetensutveckling inom
personalen samt byggnationen av boenden för vår våra äldre.
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https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/prioritera-aldrepsykiatrin-som-ett-svar-pa-corona/

Vad gäller boenden med inriktning HBTQI så är det glädjande att se att en ytterligare enhet i
innerstaden kommer att HBTQI-certifieras. Vi kan hålla med region innerstadens bedömning
att efterfrågan inte är särskilt stor idag. Vi vill dock skicka med att behovet kan komma att
öka med kommande äldre generationer och att det då är viktigt att behoven kan mötas.

