
                                             

Boendeanalys Sörmland 
SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet har under hösten försökt skaffa sig arbetsunderlag 
beträffande de olika Boende för äldre som nu finns i Sörmland . 
Det har varit svårt att få in alla uppgifter och då speciellt de olika Seniorboendeformerna 
som finns. 
Det som vi i första hand sätter fokus på är Vård och Omsorgsboende och Trygghetsboende. 
Vi har jämfört folkmängd och då speciellt personer över 65 år. 
Statistiken angående folkmängd är från 2019. 

     

Analys     

  Kommun Över 65 år/% 
Vård- och 
omsorgboende/% Trygghetsboende 

Gnesta 11 365 2.656/23,4 89/0.78 0 

Vingåker 9 145 2 396/26,3 76/0,83 0 

Katrineholm 34 755 7 977/23,0 565/1.64 0 

Strängnäs 37 022 8 288/22,5 344/0,93 
43 under 
produktion 

Flen 16 582 4 564/27,5 158/0,95 30 

Trosa 13 747 3 360/26,0 116/0,84 34 

Eskilstuna 106 859 21 859/19,7 923/0,42 50/160 under prod 

Nyköping 56 591 3 468/23,8     

Oxelösund 11 989 3 345/27,9     

          

Sörmland 297 540 67 030/22,5     

          

Sverige 10 327 589 
0 065 
367/22,5     

 
Vissa Vård och Omsorgsboende Sverige sköts direkt av Kommuner och  en del genom 
privata aktörer.  Fritt Val finns även I Sörmland. 
Emellertid är det Kommunala pengar och kommunala avgörande  som vi pratar om. 
Formen Trygghetsboende är intressant och är ett bra mellanboende efter villan eller 
privata lägenheten. 
Byggaren har visst statligt bidrag och kommunen ansvarar för värdinnan eller värden på  
boendet , som finns där på deltid. Trygghetsboende finns tex. i hyres- bostadsrätts eller 
stiftelseform. 
Trygghetsboende är en ren rationalisering för kommunen och privatpersonen ansvarar för 
boendekostnaden. 
Angående Seniorboende så har det varit svårt att få in bra svar, vilket innebär att det 
utelämnas helt just nu. 
 
Vi ser emellertid möjlighet att hela tiden komplettera underlaget. 
Sörmland är en helhet och idag så sker inflyttning från storstadsregionen. 
Vissa områden är mer attraktiva än andra men förflyttning inom Sörmland sker också. 



                                             

Hoppas att underlaget kan ligga som grund för diskussion och att påverka politiker och 
byggare. 
Vi är inte helt säkra att man har kunskap om nuvarande situation. 
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