Vänsterpartiet

Motion
Till Kommunfullmäktige i Malmö

En plan för

fler äldreboenden

Vi ser i Malmö en oroande utveckling av antalet platser i särskilda boenden och en stor brist på
boendeformer mellan det egna boendet och särskilt boende. I höstas lade en majoritet i vård- och
omsorgsberedningen ner ett särskilt boende, Skoghills äldreboende, utan att ersättningsboende
finns. Antalet kommunala platser blir färre. SVT har tagit fram statistik hur stor tillgång det finns på
äldreboenden ialla kommuner. Malmö ligger mycket dåligt till, och hamnar på plats 2L7 av Sveriges

kommuner.
Aktuell forskning visar att anhörigvården ökat de senare åren. Orsaken är upplevda brister i den
äldrevården. Detta är en form av obetalt arbete som framförallt läggs på kvinnor.
Kvarboendeprincipen, eget boende med hemtjänst, är viktig men ska inte vara påtvingad, för att det
saknas alternativ. Bedömningen om vad som är en skälig levnadsnivå innebär i många fall att
boendeformen behöver förä nd ras.
Ensamheten är stor bland många äldre, även de som inte är så sjuka att de behöver plats på särskilt
boende. De skulle behöva någon form av gemensamhetsboende. Det finns i Malmö två
Trygghetsboenden, lägenheter som den enskilde hyr utan biståndsbeslut, men där finns tillgång till
gemensamhetsutrymme och möjlighet att äta tillsammans. Detta är en form som behöver utvecklas.
Vi ser nu ijakten på att slimma organisationen hur alla utvecklingsprojekt för en bättre kvalitet får stå
tillbaka. Vi behöver en konkret plan för hur Malmös gamla ska kunna erbjudas olika boendeformer
anpassade efter var och ens behov. Vi behöver en samordning mellan stadsområdesnämnderna och
vårt kommunala bostadsbolag, MKB, som kan bygga Trygghetsboenden där Malmö stad ansvarar för
gemensamhetsutrymmena. Det behövs också en planering för hur kommunen i egen regi ska kunna
tillgodose behoven av särskilda boenden nu och i framtiden när antalet äldre blir fler.
Vi saknar idag i Malmö en konkret planering för var, när och vilka boenden som ska byggas. Detta
behöver åtgärdas och läggas in i en plan för de närmaste åren.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Att Malmö stad tillsammans med MKB arbetar fram en konkret plan hur fler äldre ska
erbjudas lämpliga former av äldreboenden i enlighet med motionen.
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