
 

Frågan: 

Seniorboende i samma område där man tidigare 
varit verksam 

  
Det är svårt att veta vad frågan avser, är det just seniorboende eller är det boende för äldre 
överhuvudtaget?  
  
Bästa sätt att lösa problemet  är att tillgänglighetsanpassa största möjliga antal bostäder och 
miljöer, dvs skapa ett samhälle tillgängligt för alla, oavsett funktionshinder och ålder.  Det ska vara 
möjligt att bo kvar om man vill det, eller att flytta dit jag vill, för att jag vill det. Det som är bra 
boende och miljöer  för äldre och/eller funktionshindrade är också bra för övriga befolkningen! 
--- 
Det finns tre olika benämningar på boende för målgruppen äldre 
Särskilt boende – boende som erbjuds kommuninvånare med biståndsbeslut enl. 
Socialtjänstlagen om särskilt boende. Särskilt boende är den sociala nämndens ansvar i en 
kommun. Alla kommuner måste har ett tillräckligt antal särskilda boenden. På särskilt boende bor 
inga andra än de med biståndsbeslut om särskilt boende. 
  
Trygghetsboende – En boendeform som INTE kräver biståndsbeslut. Trygghetsboende är därmed 
INTE den sociala nämndens ansvar. För att ett boende ska kallas trygghetsboende så ska vissa 
kriterier uppfyllas; det ska vara tillräckligt fysiskt anpassat för att kvarboende livet ut ska vara 
möjligt. Det ska finnas gemensamhetsutrymme för mat och sociala mötesplatser. Det ska finnas 
närhet till kommunens äldreomsorg i form av personal och annan trygghet, t ex larm. Boende i 
Trygghetsboende bör minska eller eliminera behovet av särskilt boende. Ofta förgås ett 
Trygghetsboende av kommunövergripande planering, mellan sociala sektorn/nämnd samt 
samhällsbyggnad, kommunledning och ngt fastighets-bostadsbolag eller byggföretag.   
  
Seniorboende – ett boende som fastighetsägaren på eget initiativ väljer/beslutar att kalla för 
seniorboende, med ambitionen att vända sig till enbart den målgruppen; seniorer.  T ex 65 +. 
  
Att balansera antalet specifika boende för äldre,( då avser jag särskilt boende och 
trygghetsboende)med den volym som efterfrågas i varje kommundel är i det närmaste en 
omöjlighet.  Äldre människors behov av och förväntningar på boende förändras konstant. 
Dessutom förändras behov och förväntningar  även på individnivå under åldrandet. Detta innebär 
att det är omöjligt att veta vad gruppen äldre behöver och vill om t ex 5 år.  För att inte behöva 
flytta ”utanför området” när behoven uppstår skulle  kommunen och äldreomsorgen behöva ha 
en överkapacitet, dvs tillräckligt många fler bostäder än vad som i praktiken efterfrågas.  
Sedan är det högst individuellt vad som avses med ”inom samma område”? Vilken omkrets är 
det?  
  
Bästa sätt att hantera frågan är att tillgänglighetsanpassa största möjliga antal bostäder och 
miljöer, dvs skapa ett samhälle tillgängligt för alla, oavsett funktionshinder och ålder.  Det ska vara 
möjligt att bo kvar om man vill det, eller att flytta dit jag vill, för att jag vill det. Det som är bra 
boende och miljöer  för äldre och/eller funktionshindrade är också bra för övriga befolkningen! 
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