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Många av stadens äldre bor kvar i bostäder som inte är anpassade för en äldre 

person. Flera bor även kvar i villor eller lägenheter som är alldeles för stora för 

deras behov. En orsak är att det länge har varit brist på senior- och trygghetsbo-

städer med hyror som äldre har råd att betala. En annan orsak är att en flytt är 

väldigt ansträngande. För många äldre, särskilt för de som saknar anhöriga som 

kan hjälpa till, är planering och genomförande av en flytt övermäktig även om 

det nya boendet är mycket mer anpassat till deras behov och skulle leda till ökad 

livskvalitet.  

 

Under föregående mandatperiod, när Vänsterpartiet ansvarade för äldreomsor-

gen i staden, var en av de högst prioriterade frågorna att kraftigt utöka antalet 

bostäder anpassade för äldre. Micasa Fastigheter AB antog en plan för utbygg-

nad av seniorboenden år 2018 – 2040 och i samband med den årliga äldreboen-

deplanen antogs en vision om 10 000 äldreanpassade bostäder till år 2040.  

 

I syfte att underlätta för äldre över 85 år och de som känner ensamhet, oro eller 

bor i en otillgänglig lägenhet att flytta till seniorboenden beslutades även om 

särskilda förmedlingsregler inom Micasa Fastigheter AB. Vidare inrättades ak-

tivitetscenter i anslutning till seniorboenden, för att därigenom ge fler äldre till-

gång till social samvaro, gemenskap och aktiviteter. Men mer behöver göras.  

 

För att hjälpa äldre att flytta till ett anpassat boende i tid, bör staden ta ytterligare 

steg när det gäller att underlätta en flytt. En möjlighet skulle kunna vara att in-

föra stöd vid flytt som en biståndsbedömd insats, efter en individuell prövning. 

Ett bistånd skulle kunna inbegripa såväl packning, bokning av flyttfirma, flytt-

städning som administration kring exempelvis adressändring. En sådan insats 

skulle givetvis innebära ökade kostnader för staden, men i gengäld skulle rör-

ligheten på bostadsmarknaden öka och större lägenheter frigöras för bland annat 

barnfamiljer.  
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Med hänvisning till ovan föreslår vi 

 

 

att  kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheter att införa 

flyttstöd för äldre som en biståndsbedömd insats. 

 

 

 

Stockholm den 7 februari 2019 

 

 

 

 

 

Clara Lindblom (V)        Robert Mjörnberg (V)    

      

 


