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Alla stockholmare ska kunna känna trygghet inför ålderdomen och alla 

äldre personer har rätt till äldreomsorg och ett värdigt boende. Trots att 

hemlösheten totalt sett har minskat i Stockholms stad de senaste tio åren 

så finns det fortfarande äldre som lever under osäkra boendeförhållanden.  

 

Under förra mandatperioden var Vänsterpartiet drivande i arbetet med att 

minska hemlösheten bland äldre genom att skapa olika boendealternativ. 

Ett åtgärdsprogram togs fram med flera olika insatser på kort och lång 

sikt. Ett exempel är att ett projekt med drogfria akut- och utredningsplat-

ser inom socialförvaltningens boende- och behandlingsenhet har startat. 

Verksamheten på Monumentets stödboende på Södermalm har även in-

riktats mot äldre hemlösa över 55 år. Stödboendet som drivs av Social-

förvaltningen har 18 platser och ger den äldre möjligheten till en fast bo-

stad medan denne till exempel får insatser från socialtjänsten, samlar på 

sig kötid i bostadskön eller får hjälp med skuldrådgivning. Boendet har 

inte krav på drogfrihet. Det har även inrättats en äldrelots som aktivt sö-

ker upp och i samverkan med socialsekreterare och biståndshandläggare 

lotsar de äldre mot mer stadigvarande boenden. 

 

Utöver detta har Micasa Fastigheter i Stockholm AB fått i uppdrag att, i 

samarbete med Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS), hyra ut 25 se-

niorlägenheter årligen till hemlösa personer som är 65 år eller äldre. SHIS 

kommer att ha förstahandskontraktet initialt och detta kan sedan övergå 

till personen som bor i lägenheten. Redan hösten 2018 hade uthyrningen 

kommit igång. Ytterligare en punkt i åtgärdsprogrammet är att 500 av 

kommande nyproduktion av seniorlägenheter ska öronmärkas för äldre 

med hemlöshetsproblematik och låga inkomster, varav 100 ska vara redo 
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för inflyttning före år 2025. Bostäderna ska tillhandahållas av stadens bo-

stadsbolag Micasa, Stockholmshem och Familjebostäder. 

 

Stadens satsningar för att minska hemlösheten ger glädjande nog resultat. 

Enligt den senaste hemlöshetsräkningen år 2018 har antalet hemlösa 

minskat med 37 personer jämfört med kartläggningen år 2016, i ålders-

gruppen 65 år och äldre. Antalet äldre hemlösa har därmed minskat från 

204 till 167 personer, vilket är ett viktigt steg, men långt ifrån tillräckligt. 

 

Äldre människor som lever i hemlöshet är en särskilt skör och utsatt 

grupp. Jag anser därför att det är ytterst viktigt att det arbete som Väns-

terpartiet initierade får fortsätta. För att säkerställa äldres rätt till en trygg 

ålderdom vill Vänsterpartiet att Stockholm stad ska anta en nollvision 

mot äldre i hemlöshet med strävansmål samt återkommande uppföljning 

och kompletterande insatser, om det visar sig behövas. Exempel på ytter-

ligare insatser skulle kunna vara att förstärka och utveckla det vräknings-

förebyggande arbetet i stadsdelsnämnderna, kommunanställda gode män, 

inrätta ytterligare ett stadsövergripande profilboende utöver Gamlebo och 

skapa ett förstärkt boendestöd.  

 

Med hänvisning till ovan föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar  

 

att  staden ska anta en nollvision mot hemlöshet bland äldre med målet att år 

2025 ska vi inte ha äldre i Stockholm stad som är hemlösa enligt gällande 

definitioner. 

 
att   uppdra till äldrenämnden och socialnämnden att tillsammans med kom-

munstyrelsen ta fram en handlingsplan för hur en nollvision för hemlöshet 

bland äldre ska utformas och uppnås. 

 

Stockholm den 23 januari 2019 

 

 

 

Clara Lindblom (V)          Torun Boucher (V) 

 

 

Alexandra Mattsson (V)         Robert Mjörnberg (V) 


