Lokalförsörjningsplan för Tyresö 2023-2034
KPR har fått ta adel av Äldreförvaltningens lokalförsörjningsplan för åren 2022 -2034. Dokumentet är
väl genomarbetat och innehåller en rad intressanta analyser av de äldre situation och därmed
behovet av lokaler. Vi väljer att yttra oss över några av de frågor som tas upp.
Särskilda boenden
När Sköndalsstiftelsens nya boende i Norra Centrum och det moderniserade Björkbacken tas i bruk
år 2022 och 2023 kommer Tyresö att ha sex olika boenden att erbjuda sina äldre och vårdberoende
invånare ( Björkbacken, Trollängen, Fornudden, Basilikan och Krusmyntan samt Villa Sköndal )
Björkbacken kommer att drivas vidare av kommunen, medan övriga boenden ägs och drivs av privata
intressen och en stiftelse. 342 platser i särskilt boende samt ett antal platser för korttidsboende
kommer att kunna erbjudas år 2023.
För de kommande åren under 2020-talet omnämns planerna på ett äldreboende i Wättingebacken,
dvs det nya utbyggnadsområdet efter Wättingestråket. Tomträtt för detta projekt finns avsatt.
Däremot finns ingen tidpunkt angiven för byggandet. I tidigare planer fanns också ett boende i östra
delen av kommunen, vid Apelvägen. Det projektet förefaller vara övergivet, efter de många turerna
med överklaganden av stadsplanen.
Sammantaget innebär det att endast ett boende (Wättingebacken ) med uppskattningsvis 60 – 70
platser skulle tillkomma under åren 2023 – 2033
Befolkningsprognoserna för kommunen under den kommande tioårsperioden innebär att såväl
antalet som andelen personer över 80 år kommer att öka och därmed behovet.
I tjänsteskrivelsen görs en bra analys av de scenarier man kan stå inför. Det som försvårar
antagandena är effekterna av pandemin Covid 19. Ett livsvillkor för att bättre är att de äldre har
blivit mer försiktiga och ser risker i att begära plats i ett boende eller att anlita hemtjänsten. Skulle
detta bli en bestående effekt av pandemin så kommer inte behovet av omsorg i olika former att öka i
samma takt som antalet äldre ökar. Om däremot effekterna av pandemin klingar av och behoven
kommer att bli av samma omfattning som före pandemin så kommer behovet att öka snabbare. En
klok åtgärd är att skaffa en beredskap för större ökningar av behovet. Tiden mellan beslut och
färdigställande av ett boende är som bekant lång.
Mellanboenden
En samlad kommunal handlingsplan saknas för främjandet av en god boendemiljö som innehåller
bland annat en bedömning av behovet av lokaler för trygghetsboende och mellanboende, dvs
boenden med en universiellt formad boendemiljö som är tillgänglig för alla oavsett
funktionsförmåga. En övergripande handlingsplan skulle kunna bidra till ökad samverkan mellan
kommunens olika sakområden till gagn för kommunens seniorer. Det är viktigt att synliggöra äldres
livsvillkor för att bättre kunna tillmötesgå det ökade behovet med anledning av den demografiska
utvecklingen, men också för att förebygga och skjuta fram behov av insatser för kommunen och
därmed vidhängande kostnader.
Analysen av lokalförsörjningen borde också innefatta behovet av mötes- och samlingslokaler för
äldre. Idag råder stor brist på och konkurrens om lokaler. Våra föreningar tvingas begränsa
verksamheten samtidigt som behovet av sociala kontakter och umgänge behövs för att befrämja
hälsa och trivsel och bromsa behovet av vårdinsatser.

Tyresös första träffpunkt för äldre
Sommaren 2021 öppnades Tyresös första träffpunkt för äldre- ”Kopp och själ” i Tyresö församlings
lokaler i Centrum. I tjänsteskrivelsen sägs att verksamheten ska utvärderas 2023 före beslut om
ytterligare träffpunkter. Kommunen bör hålla fast vid att varje kommundel ska ha sin träffpunkt.
Tyresö har en skriande brist på samlingslokaler för alla olika verksamhetsformer. Minst två ytterligare
träffpunkter behövs för att ge kommunens äldre invånare möjlighet att bryta isolering och
ensamhet.
Utvärdering av träffpunkternas innehåll bör utvärderas fortlöpande och inte vänta till 2023.
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