Motion V
Kommunfullmäktige

HBTQ-personer ska aldrig behöva kliva in i garderoben på ålderns höst!
A# ﬂer boendeformer såsom trygghets- och gemenskapsboenden bör inrä#as i beﬁntligt
fas=ghetsbestånd har under många år varit en av Vänsterpar=ets linjer. Det ska vara med rimliga
hyror och i alla delar av staden. SyEet har varit a# stärka =llgången =ll bostäder.
I det rödgrönrosa styret försökte vi också arbeta för ﬂer och utvecklade former av boendelösningar
för äldre. Vi sa#e under förra mandatperioden bland annat upp höga mål för a# bygga ﬂer
trygghetsboenden i syEe a# främja längre och självständiga boenden. Målsä#ningen med tusen nya
lägenheter uppnåddes nästan också. Vi inledde även arbetet med a# utveckla ﬂer lösningar för
gemensamhetsboenden, men där hann vi inte lika långt. Nu har tyvärr det vik=ga arbetet avstannat
helt inom dessa två områden det senaste året.
Vårt samhälle bygger på normer grundande på en föreställning a# alla är heterosexuella, a# det bara
ﬁnns två kön och a# bara kvinnor och män blir kära i varandra. Dessa normer är ännu starkare för
äldre som är uppvuxna i en =d då homosexualitet var skamligt eller =ll och med klassat som en
sjukdom. Äldre hbtq-personer har oEa kämpat e# helt liv mot s=gma=sering och diskriminering.
Många vi#nar om a# ha levt under e# större förtryck än yngre genera=oner och har oEa e# stort
behov av a# bli synliggjorda. Därför är det vik=gt a# vi kan =llgodose deras önskemål i fram=den.
Äldre är ingen homogen grupp. Vi blir inte mer lika varandra i takt med a# vi åldras trots a# vi ibland
lever med den föreställningen. Det är av stor vikt a# vi har äldreboenden och trygghetsboenden som
fångar upp den mångfald som ﬁnns även hos äldre. Äldreomsorgen och bostadsförsörjningen ska
anpassas eEer både behov och räMgheter.
HBTQ-personer ska aldrig behöva kliva in i garderoben igen på ålderns höst. En av de frågor som äldre
HBTQ-personer lyE är oron för hur de kan bli behandlade i äldreomsorgen och i si# hem. Den oron
kan vi möta genom a# bä#re möta gruppens önskemål. E# sådant är a# det ﬁnns boendeverksamhet
riktad =ll äldre HBTQ-personer.
Kommunfullmäk*ge föreslås besluta
a#

Fas=ghetsnämnden får i uppdrag a# stödja arbetet med e# trygghetsboende eller
gemensamhetsboende för äldre HBTQ-personer med målsä#ningen a# det ska vara i
driE senast 2022
Nämnden med ansvar för äldreomsorg får i uppdrag a# skapa minst en enhet inom
särskilt boende inriktad mot HBTQ-personer.
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