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

avge yttrande till Socialdepartementet enligt tjänsteutlåtandet från hälsooch sjukvårdsnämndens förvaltning, därutöver anförs följande:

Hur boendemiljön och den omgivande fysiska miljön är utformad har stor
betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Planerad grönstruktur nära
boendet ger goda förutsättningar för rörelse och träning ute i en omväxlande
terräng, anläggning av en rehabiliteringsträdgård som stimulerar sinnena och ger
möjlighet till vila, gör att äldre kan bibehålla psykisk och fysisk hälsa längre.
Även den sociala delen, har stor betydelse för de äldres välbefinnande. Goda
förhållanden för både boende och anhöriga när det gäller kulturaktiviteter,
handikappanpassning och gemensamhetslokaler och en god service/omvårdnad i
takt med ålderns och kroppens förändringar förskjuter behovet av mer avancerad
vård.
Det behövs fler äldrebostäder som är anpassade till de äldres verkliga behov.
Omvandlingar och nedläggningar av servicehus har på en del orter skapat brist på
ändamålsenliga bostäder. Inte minst saknas ändamålsenliga tillagningskök för
beredning av mat och gemensamma utrymmen för måltider och samvaro. Kostens
betydelse för äldre måste särskilt uppmärksammas i framtidens boende för äldre.
Det är oklart i vilken utsträckning äldredelegationens förslag innebär
förbättringar. Det finns ett besparingsmoment inlagt i förslaget. Enligt uppgift
från en av utredarna kommer man i hans kommun att kunna gör stora besparingar
om förslaget genomförs. Det är viktigt att äldredelegationen i det fortsatta arbetet
gör en närmare analys av de mänskliga och ekonomiska effekterna av förslagen.
Enligt prognoserna kommer antalet personer äldre att öka. Detta gäller även
riktigt gamla, d.v.s. personer över 80 år. Det är nödvändigt att bygga/omvandla
bostäder som betydligt bättre än i dag motsvarar behoven. Exempel på en enkel
åtgärd är låta f.d. servicehus, som blivit seniorbostäder, bli servicehus igen.
Som utredningen påpekar är det ofta svårt att få komma till särskilt boende och
många måste mot sin vilja bo kvar hemma.
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I utredningen väcks frågan om det ska vara obligatoriskt för kommunerna att
ordna s.k. trygghetsbostäder. Svaret bör vara ja. Ett argument är att villkoren bör
vara någorlunda lika i hela landet. Det är inte rimligt att äldre ska behöva flytta
till andra kommuner för att där eventuellt få ett tryggt boende. Det är heller inte
självklart att privata byggföretag kommer att tillhandahålla trygghetsbostäder,
även om behovet finns.

