
 

Bygg mer för äldre! 

Det nya (Erik Slottner, KD och det förra (Clara Lindblom, V) äldreborgarrådet i Stockholms 

stad var överens om att särskilda boenden, service-/eller trygghetsboenden och vanliga 

lägenheter behöver byggas. Antalet äldre ökar och antalet är bostads-/hemlösa äldre ökar. 

Detta framkom i debatten vid Seniordagen i Kungsträdgården 7 maj. En kylslagen dag, men 

med många besökare. 20 000 enl arrangören. Körsbärsblomningen var nästan helt över för 

året. Seminarietältet var fullt! Åhörare stod längs sidoran t o m. Kul med så stort intresse för 

äldrefrågorna. 

Vår distriktsordförande Monica Ulfhielm ledde samtalet med bravur. 30 minuter räcker inte 

långt, men vi fick veta en hel del. 

Erik Slottner talade om tre hjärtefrågor: Att aktivt bryta social, ofrivillig ensamhet. Detta kan 

ske i olika träfflokaler och gärna i samband med måltid, som behöver stärkas i form av ett 

matlyft. Ungdomsbesök i äldrevården var ett annat exempel, som fått pengar. Andra frågan 

var boende, som ska vara tryggt och anpassat. Avsaknad av hiss är ett problem för många, 

trånga badrum ett annat. Tredje området var utvecklad hemtjänst. Kunskaper i svenska 

språket behöver bli bättre bland personalen, bättre rutiner och riktlinjer för biståndsbedöm-

ning för att förenkla den och kanske generösare bedömning över behov. 

Clara Lindblom, som numera är oppositionsborgarråd, fick frågan om vad hon var stolt över 

efter sina fyra år på posten som äldreborgarråd. Tryggt mottagande i hemmet efter sjukhus-

vård var ett exempel. Bostadsförsörjningsplan till 2040 ett annat. Äldreperspektiv från 

början vid bostadsbyggande. Hemlösa äldre ville hon inte se på gatorna. Ersättnings-

systemen inom hemtjänsten ytterligare ett. Clara var med och införde ramtid, i stället för 

minutjakt. Goda levnadsvillkor, inte bara skäliga ska gälla för äldre, enligt Clara. 

Det är svårigheter att hitta lämplig mark att bygga på. Idealet är att bygga äldrebostäder, så 

att man kan bo kvar i sitt område även om behoven skiftar. Ett särskilt boende i samma 

kvarter som seniorbostaden t ex. Brist på mark, klagande grannar etc är hinder. 

Markanvisning och bättre samarbete med äldreförvaltning och bygg- och exploatering 

behövs. Nu stannar ofta prognoser, behov på äldreförvaltningen och når inte dem som 

planerar byggnationen. Länsstyrelsen också ett hinder många gånger, när de vill värna ”fria 

ytor”. Mer dialog mellan olika instanser behövs! Man skulle kunna bygga om de särskilda 

boenden som fått nedslag av arbetsmiljöverket och lagts ner till seniorboenden.  

Båda var överens om att äldreomsorgen behöver mer pengar! 

 

Vid pennan 

Ritva Elg, vice ordförande i Stockholmsdistriktet 


