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§ 6 Boendeplan för äldre 2020 med utblick
mot 2040
Underlag till stadsövergripande boendeplanering 2020
med utblick mot 2040
Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden godkänner underlaget till den
stadsövergripande boendeplanen för region innerstaden.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 28 mars 2019, dnr 1.1.-600-2019.
Underlaget till boendeplan för äldre tas fram regionsvis och
samordnas av äldrenämnden. Äldreboendeplanen ska därefter
godkännas av kommunstyrelsen och vara vägledande för
nämndernas löpande beslut om större förändringar av stadens
äldreboendebestånd.
Särskilt uttalande
Arvid Vikman m.fl. (S) och Monica Muro De Santa Cruz m.fl.
(V) lämnade följande gemensamma uttalande från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet:
Antalet invånare 80 år och äldre i de fyra
innerstadsstadsdelarna kommer att fördubblas fram till
2040 - 15.000 i dag mot 30.000 2040, enligt Swecos
reviderade befolkningsprognos från den 19 januari i år.
Den kraftigaste ökningen sker fram till 2030.
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Det är en påtaglig ökning jämfört med förra årets prognos.
Antalet äldre 65+ har räknats upp med knappt 7.000
personer för innerstaden, bl a beroende på nya flyttmönster
hos de äldre.
Antalet äldreomsorgstagare ökar dock i betydligt lägre takt
enligt prognosen.
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Stadens dåvarande politiska majoritet införde fr o m 1
januari 2018 mer generösa riktlinjer vad gäller beviljande
av plats i vård- och omsorgsboende; vi utgår ifrån att den
nuvarande majoriteten håller fast vid dessa generösare
riktlinjer. Därför är vi övertygade om att behovet av
platser kommer att vara större än vad Sweco
prognostiserar.
Sweco räknar med att Kungsholmen behöver mer än 500
platser på vård- och omsorgsboende 2030, en ökning med
drygt 100 platser jämfört med i dag. I boendeplanen finns
inga planer på att bygga ett sådant boende i Kungsholmen
före 2040.
Boendeplanen efterfrågar även fler seniorboenden under
planeringsperioden. Kungsholmen är i dag den enda
stadsdelen i region innerstaden som saknar seniorboende
med aktivitetscenter. De äldre på Kungsholmen ska
naturligtvis ha möjlighet till plats på ett ickebiståndsbedömt boende i den egna stadsdelen.
Vår uppfattning är att det kommer att finnas behov av både
ett nytt vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg
och seniorboende med aktivitetscenter i vår stadsdel och
att planeringen för dessa bör komma i gång snarast
möjligt.
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