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Förslag till beslut:
Södermalms stadsdelsnämnd föreslår att Äldrenämnden kompletterar underlaget till Boendeplan för
äldre 2022 med utblick mot 2040 i enlighet med det som anförs nedan.
Bakgrund
Det är en fantastisk utveckling att allt fler äldre är friskare högt upp i åldrarna. Utformningen av staden
och av boendeformer, stöd och kulturutbud till äldre har stor inverkan på årsrikas livsvillkor och gör
skillnad för den enskilda. Vi är mycket stolta över allt utvecklingsarbete inom detta område här i
Södermalm. En mångfald av aktiviteter, träffpunkter och möjlighet att dela måltider och upplevelser
kan göra stor skillnad för den enskilda.
Inget har varit sig likt under året med corona, vilket drabbat äldre som bor på särskilt boende mycket
hårt. Färre har också sökt om plats trots att behoven sannolikt är minst lika stora. Personalen har gjort
ett fantastiskt jobb, trots mycket krävande arbetsförhållanden. Väldigt glädjande är utvecklingen mot
en gradvis normalisering för alla som bor på särskilt boende, får hemtjänst eller jobbar inom
äldreomsorgen, inte minst till följd av hög vaccinationsgrad. Vård- och omsorgsboenden av hög
kvalitet och tillgängliga bostäder för äldre med möjlighet för valfrihet och individuell anpassning
kommer fortsatt vara mycket viktigt för att äldre som behöver det ska få en bra, personcentrerad
omsorg och känna trygghet.
I underlaget för boendeplanen nämns intressentboenden, som beskrivs som vård- och omsorgsboende
särskild inriktning såsom språk, kultur eller religion. Ett seniorboende med HBTQI-inriktning har
sedan en längre tid funnits på Östermalm. Vi välkomnar att en avdelning på Rio vård- och
omsorgsboende kommer HBTQI-certifieras under 2021. Det måste framöver vara en självklarhet inom
stadens alla vård- och omsorgsboenden att känna sig välkommen och sedd som den man är oavsett
sexuell läggning eller könsidentitet.
Region innerstaden bedömer att utbudet av intressentboenden står i proportion till efterfrågan. Det
nämns att när det gäller boenden med inriktning HBTQI samt minoritetsspråk finns enligt
förvaltningarna idag ingen stor efterfrågan.
Målgruppsundersökning av intressentboenden
Vi tror att de som blir äldre framöver kommer vilja se fler olika typer av boenden men också vilja se
fler boenden med olika inriktningar och vi tror därför att intressentboenden skulle behöva utökas. Vi
förstår att det är möjligt att sluta sig till att det i dagsläget inte finns ytterligare behov av så kallade
intressentboenden om inte behovet uttrycks. Men det skulle också mycket väl kunna vara så att det
finns en önskan som människor inte uttrycker då man inte vet om det går att uppfylla. I den mån

särskilda målgruppsundersökningar inte har gjorts angående detta anser vi att det vore mycket
värdefullt.
Kartläggning av möjlighet att ha med sällskapsdjur mm.
Det vore även värdefullt med en kartläggning av i vilken utsträckning det finns möjlighet att ha med
sällskapsdjur i olika boendeformer. Att kunna ha egna sällskapsdjur, att djur finns på plats eller finns i
närheten är något som kan bidra till positiva upplevelser, aktivering och ha positiv inverkan på andra
sätt.
Analys av behov och möjlighet för fler olika boendeformer
En boendeform som inte ingår i uppdraget för denna analys, men som kan vara något för fler äldre, är
kollektivboenden. Det kan röra sig om boenden i såväl stadens egna bostadsbolag som hos fristående
aktörer. Till exempel är kollektivboendet Färdknäppen vid Södra station ett populärt boende.
Gemensamma aktiviteter av olika slag och möjlighet att delta i till exempel gemensam matlagning har
en positiv inverkan för många och kan i bästa fall skjuta upp behov av olika insatser. Det är positivt
med boendeformer som i sig kan ha förebyggande effekter eller helt enkelt bidra till ökad livsglädje
och minskad ensamhet. Därför ser vi gärna se att analyserna nu och framöver även tittar bredare på
flera olika boendeformer.

