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Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:68)  

 
Sammanfattning 
 
SPF Seniorerna stöder departementspromemorians förslag.  
 
SPF Seniorerna föreslår att motsvarande investeringsbidrag som kan erhållas vid 
nybyggnad av trygghetsboenden även ska kunna erhållas för nybyggnation av 
mellanboenden. 
 
 

Allmänt 
 
SPF Seniorerna är positivt till en ny flexibel boendeform – en sorts mellanboende – 
med viss personal och stor frihet för de boende att bestämma om vad, hur och när 
deras service och hjälp ska utföras. Det framkom bland annat i förbundets yttrande 
över departementspromemorian Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för 
äldre (Ds 2017:12). 
 
Uttrycket mellanboende är inte tillräckligt beskrivande för den nya 
boendeformen. Man kan fråga sig; boende mellan vad? 
 
Förbundet vill passa på att framhålla de goda åtgärder som föreslogs i 
Utredningens om bostäder för äldre betänkande Bostäder att bo kvar i. Bygg för 
gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85). Det är angeläget att 
beredningen av dessa förslag nu avslutas och en proposition överlämnas till 
riksdagen. 
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4.1 Hemsjukvård  
 

SPF Seniorerna stöder departementspromemorians förslag att kommuner ska få 
erbjuda hemsjukvård i mellanboenden och att landstingen får överlåta sin 
skyldighet att erbjuda hemsjukvård i mellanboenden till en kommun samt att 
landstingen ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna 
erbjudas en god hemsjukvård.   

 
Eftersom landstingen är skyldiga att erbjuda hemsjukvård och kommuner får 
erbjuda hemsjukvård i ordinärt boende menar SPF Seniorerna att detsamma ska 
gälla i den föreslagna nya boendeformen. 
 
 

4.2 Tillståndsplikt  
 
SPF Seniorerna stöder departementspromemorians förslag att det ska krävas 
tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att yrkesmässigt få 
bedriva verksamhet i form av mellanboende.    

 
SPF Seniorerna anser att kravet på tillstånd från Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) ska gälla lika för alla utövare av boendeverksamheter, oavsett om 
dessa är allmänna, ideella eller privata.  
Samtidigt innebär tillståndsprocessen med dess ansökan, beredning och 
tidsutdräkt en kostnad för såväl utövare som för det allmänna, främst i form av 
myndigheten IVO. Det innebär att lagstiftaren, med hänvisning till kostnaden, vid 
varje förslag till ny tillståndspliktig verksamhet bör överväga om det verkligen är 
nödvändigt. 
 
 

4.3 Tillsyn 
 
SPF Seniorerna stöder departementspromemorians förslag att Inspektionens för 
vård och omsorg (IVO:s) tillsyn bör omfatta mellanboenden.    

 
 

4.4 Avgifter 
 
SPF Seniorerna stöder departementspromemorians förslag att bestämmelserna 
om högkostnadsskydd ska gälla avgifter för bostad i mellanboenden.    

 
 

4.5 Inget krav på tillgång till personal dygnet runt 
 
SPF Seniorerna stöder departementspromemorians förslag att det i 
mellanboenden inte ska krävas tillgång till personal dygnet runt.    
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4.6 Förvaltningslagens tillämplighet 
 

SPF Seniorerna stöder departementspromemorians förslag att förvaltningslagens 
bestämmelser om partsinsyn och kommunikation inte ska tillämpas.    

 
Det är rimligt att samma regler ska gälla för den föreslagna nya boendeformen 
och för befintliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
som behöver särskilt stöd.  
 
 

4.7 Bostadsanpassningsbidrag 
 

SPF Seniorerna stöder departementspromemorians förslag att 
bostadsanpassningsbidrag bör kunna lämnas för åtgärder i mellanboenden.    
SPF Seniorerna föreslår att motsvarande investeringsbidrag som kan erhållas vid 
nybyggnad av trygghetsboenden även ska kunna erhållas för nybyggnation av 
mellanboenden. 

 
 
 
 
I detta ärende har SPF Seniorernas arbetsutskott beslutat. Martin Engman, 
samhällspolitisk chef, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
sakkunniga Gösta Bucht och Fredrik von Platen deltagit.  
 

 
Eva Eriksson  
Förbundsordförande 
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