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§7
Boendeplan för äldre 2020 med utblick mot
2040
Dnr 2019/165-1.2.1.
Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden godkänner den del av boendeplanen som rör
Norrmalms stadsdelsnämnd och lämnar över den till
äldrenämnden.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 26 mars 2019.
Stadsdelsnämnderna/regionerna ska ta fram ett gemensamt
underlag till stadsövergripande boendeplanering 2020 med
utblick mot 2040. Arbetet samordnas av äldrenämnden.
Äldreboendeplanen ska därefter godkännas av kommunstyrelsen och vara vägledande för nämndernas löpande beslut
gällande större förändringar av stadens äldreboendebestånd.
Respektive stadsdelsnämnd/region kan inte tillgodose de olika
behov och önskemål om äldreboenden som efterfrågas inom det
egna geografiska området. En samordning behöver därför göras
på stadsövergripande nivå.
Äldreboendeplaneringen för innerstaden bygger enligt äldreförvaltningens vägledning på Sweco reviderade framskrivning
av äldreomsorgsbehovet i Stockholms stad, Swecos rapport om
boendetider samt framtidens behov av seniorbostäder från
Sweco och Micasas plan för utbyggnad av seniorboenden.
Uppgifter om antalet bostäder och personer i vård- och
omsorgsboende och servicehus samt kö, flyttströmmar och
lediga platser är hämtade ur stadens sociala system. Region
innerstaden omfattar stadsdelsnämnderna Kungsholmen,
Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Planen har tagits fram i
samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna i region innerstaden.
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Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Ledamoten Lena-Karin Lifvenhjelm (SD) lade fram ett förslag
till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet
med detta.
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Beslutsgång
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) ställde förslagen mot
varandra och fann att nämnden hade beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
Reservation
Ledamoten Lena-Karin Lifvenhjelm (SD) reserverade sig mot
beslutet och ansåg att nämnden skulle ha beslutat att:
Återremittera ärendet och uppdra åt förvaltningen att:
 utreda att boendeplatser som bereds för stadsdelsnämndens
äldre medborgare, utifrån prognos visat behov, öronmärka
andel boende för personer över 85 år samt äldre hemlösa
svenska medborgare.
 utreda möjligheten att snabbhantera och prioritera ärende för
boende, för personer över 85 år samt äldre hemlösa svenska
medborgare.
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