Interpellation av Kalle Bäck (KD) till kommunstyrelsens ordförande om evakuering av
äldre vid renovering av stadens äldreboenden
Kalle Bäck (KD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående evakuering av
äldre vid renovering av stadens äldreboenden. Kommunstyrelsens ordförande har överlåtit till
mig att svara på interpellationen.
Byggtakten är för långsam, när planeras nya äldreboenden stå på plats?
Fram till år 2020 förväntas inte behoven av äldreboenden att öka, men därefter kommer
behoven av vård och omsorg att öka och likaså behovet av fler äldreboendeplatser. Vi
planerar därför att ha klart minst ett nytt äldreboende till dess.
En långsiktig äldreboendeplan kommer att presenteras i juni där fler planer kommer
konkretiseras. Tre stadsdelsnämnder har föregått den nya planen lagt beställningar på nya
boende som lokalsekretariatet nu arbetar med att få in i liggande och tillkommande planer.
När förväntas ett evakueringsboende för äldre stå klart?
Bäck menar att vi ska undvika att hyresgäster på stadens äldreboenden ska tvingas flytta till
baracker under renoveringstiden. Han lyfter exemplet äldreboendet Gustavsgården i
alliansledda Värmdö kommun och den kristdemokratledda vård och omsorgsnämnden. Vidare
beskriver han att boendet evakuerades till trånga utrymmen trots varningar. Något som
dessutom skapat en dålig arbetsmiljö för de som arbetar där.
Självklart ska vi i den rödgrönrosa ledningen arbeta för att liknande situation inte ska uppstå i
Göteborg. Vår mål är att ha flera nya äldreboenden klara till 2020-2021 varav ett av dem ska
fungera som evakueringsboende.
Det kan komma bli aktuellt med att använda tillfälliga boendelösningar i form av moduler.
Särskilt vid akuta problem med arbetsmiljön eller boendebrister som kräver omedelbara
insatser. De tillsälliga lösningarna ska i så fall självklart vara ändamålsenliga och inte
utformas på det sätt som gjorts på Värmdö.
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Äldreomsorgen står inför många utmaningar. Platsbristen på äldreboendena runt om i
Göteborgs Stad är akut och många äldre står i kö. En del av dessa människor finns just
nu på olika vårdinstanser i Västra Götalandsregionen och utgör stora kostnader för
sjukvården då de inte har något bostadsalternativ att återvända till. Samtidigt som detta
sker knackar demografins utmaningar på dörren. Det är ingen nyhet att Göteborgs Stad
behöver bygga fler äldreboenden, både för att täcka de behov som finns idag men också
för de som kommer i framtiden.
Det måste mötas av kraftiga åtgärder som ger förutsättningar för en bättre, tryggare och
värdigare äldreomsorg. Men vi ser inte att några sådana initiativ tas hos de rödgröna
idag.
Som om detta inte var nog står även flera äldreboenden inför renoveringsbehov. Sist
Lokalsekretariatet och Lokalförvaltningen gjorde en genomgång kom man fram till att
ca 25% av alla lägenheter är i behov av upprustning. Ängårdsbacken måste exempelvis
göra om fasaden och räknar med att behöva evakuera 25 platser inom det närmaste.
Men det finns inga evakueringsplatser i Göteborg.
I Stockholm uppstod nyligen en liknande situation. Äldreboendet Gustavsgården i
Stockholm behövde renoveras men kommunen hade, trots flera indikationer och
varningar sedan tidigare, ingenstans att evakuera. Nu bor dessa äldre i baracker. Det är
trångt och man får knappt plats med rullator. Där ska de bo i cirka 10-12 månader om de
har tur. Det kan bli längre. Det är inget värdigt boende och inte heller en bra arbetsplats
för de som arbetar där.
Om något skulle ske på något av våra äldreboenden i Göteborg idag finns det ingenstans
för dessa äldre att ta vägen. Denna situation har vi nu i Göteborgs Stad. Vi skulle kunna
kalla läget akut men det stadiet har vi passerat för länge sedan.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
•

Byggtakten är för långsam, när planeras nya äldreboenden stå på plats?

•

När förväntas ett evakueringsboende för äldre stå klart?
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