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Landstingsstyrelsen

Yttrande över betänkande av Äldreboendedelegationen – Bo för att leva
(SOU 2007:103)

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över betänkande av
Äldreboendedelegationen – Bo för att leva.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens utlåtande.
Landstingsstyrelsens bedömning är att landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet
inte kommer att påverkas i något väsentligt avseende eftersom det totala behovet av
vårdinsatser inte torde minska eller öka nämnvärt med anledning av tillskapandet av
en ny boendeform.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas

Bilagor
1 Sammanfattning
2 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att senast den 21 april 2008
yttra sig över betänkande av Äldreboendedelegationen – Bo för att leva.
En sammanfattning över betänkandet bifogas (bilaga).

Yttranden har inhämtats från bitr. landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Bitr. landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 3 april 2008 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge följande yttrande.
Äldreboendedelegationen föreslår alternativa lösningar för att möte det växande behovet av bostäder anpassade för äldre personer tillskapande av s.k. trygghetsbostäder. De särskilda boendena kan därmed reserveras för personer som har ett betydande vårdbehov vilket i sin tur innebär att behovet av läkarinsatser på de särskilda boendena ökar. Stockholms läns landstings bedömning är dock att landstingets totala
hälso- och sjukvårdsverksamhet inte nämnvärt kommer att öka med anledning av att
nya boendeformer tillskapas.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför följande oförändrade konsekvenser för miljön.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 4 mars 2008 avgett följande yttrande.
”Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet inte kommer att påverkas i något väsentligt avseende eftersom det totala behovet
av vårdinsatser inte torde minska eller öka nämnvärt med anledning av tillskapandet
av en ny boendeform.”
S-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande.
”Vi tycker det är bra att arbetet för fler, goda boenden för äldre som startades av den
förra socialdemokratiska regeringen fortsätter. Förvaltningen bedömer att det utifrån
de äldres behov finns anledning att förtydliga det bostadspolitiska uppdraget till
kommunerna där den föreslagna boendeformen trygghetsbostäder som upplåts med
hyresrätt införs. Vi delar den uppfattningen.
De äldre som har större vårdbehov och behöver sjukvårdens insatser i hemmet ska
tillförsäkras bästa möjliga vård. Det kräver att bostäder såväl som bostadsmiljön i
stort är anpassad till de äldres förutsättningar. Att arbeta inom ramen för ett nytt begrepp, trygghetsbostäder, för att tillräckligt antal bostäder som lämpar sig för äldre
ska byggas, ser vi som en positiv förstärkning av bostadspolitiken.
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Mot bakgrund av de kraftigt förändrade förutsättningarna för bostadsbyggandet menar vi också att förvaltningen gör en klok bedömning när man förordar det så kallade
alternativ två. Här tillförsäkras de äldre bostäder som upplåts med hyresrätt och där
behovet av gemenskapslokaler har beaktats.
Ett val av alternativ ett, där hela behovet av äldrebostäder förutsätts mötas av marknaden, ser såväl förvaltningen som vi som orimlig. De förändringar som efter maktskiftet 2006 har genomförts av den nationella bostadspolitiken förstärker den uppfattningen.
Den bostadspolitiska målet har förändrats från en tyngdpunkt på att möta olika behov
till att markerna just marknadens roll. Den utvecklingen har också förstärkts genom
avskaffandet av bostadspolitiska investeringsstöd som direkt fått negativa effekter på
byggande av hyresbostäder. Samtidigt har den nu sittande regeringen kastat viktiga
reformer i papperskorgen. Ett exempel är förslag om en tydlig bostadsförsörjningslag
som förbereddes av den förra S-regeringen. Detta förstärker behovet av att tydliggöra
hur de äldres behov av anpassade bostäder ska kunna mötas.
Vi vill också i sammanhanget peka på att när allt fler äldre bor kvar och får sjukvårdsinsatser i den egna bostaden, måste större uppmärksamhet riktas mot att detta
också är arbetsplatser för vårdpersonal.”
V-ledamoten anmälde att vänsterpartiet återkommer i landstingsstyrelsen.
Mp-ledamoten anmälde att miljöpartiet återkommer i landstingsstyrelsen.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 15 februari 2008
bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 23 april 2008.

