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Äldreboendeplanering i region Västerort 2020
med utblick mot 2040

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner äldreboendeplanen för region
Västerort avseende den del som berör Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd.
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Stadsdelsdirektör

Margareta Ericson
Avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämnderna ska årligen ta fram ett gemensamt förslag per
region till plan för kommande behov av verksamheter inom
äldreomsorgen.
Boendeplanen ska vara ett dokument där regionens gemensamma
behov av ombyggnation, avveckling och inriktningar analyseras.
Boendeplanen bygger på Swecos framskrivning av
äldreomsorgsbehovet i Stockholm stad under perioden fram till år
2040.
Årets boendeplan för region Västerort har samordnats av HässelbyVällingby stadsdelsförvaltning. Den stadsövergripande planeringen
leds av äldreförvaltningen.
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Ärendet
De förvaltningar som ingår i region Västerort är Rinkeby-Kista,
Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma. Förvaltningarna
har i samarbete tagit fram underlaget till en reviderad plan för
boende för äldre.
Äldreförvaltningen håller samman den stadsgemensamma
äldreboendeplaneringen och begär in underlag regionvis som en del
i detta. I enlighet med anvisningarna från äldreförvaltningen
innehåller region Västerorts äldreboendeplan en sammanställning
av regionens gemensamma behov av ombyggnation, avveckling,
nyproduktion och inriktningar.
Årets boendeplan för region Västerort har samordnats av HässelbyVällingby stadsdelsförvaltning.
Ärendets beredning
De förvaltningar som ingår i region Västerort har i samarbete tagit
fram underlag till den reviderade boendeplanen. Boendeplanen
föreläggs respektive stadsdelsnämnd. Ärendet har beretts inom
avdelningen för äldre, personer med funktionsnedsättning och
psykisk ohälsa. Äldrerådet informerades den 20 mars 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
äldreboendeplaneringen i region Västerort 2020 med utblick mot
2040 avseende den del som berör Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
Bilagor
1. Äldreboendeplanering i region Västerort 2020 med utblick mot
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Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

