
 
 
Enkät rörande boende för 
äldre i Krokoms Kommun 
 
2015-10-14 
 
 

I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym 

och skall endast användas för att få fram önskemål om hur vi äldre kan bo i vår kommun. 

 

Enkäten är framtagen av pensionärsorganisationerna, SPF Seniorerna och PRO, och syftar till 

att ställa krav på Krokoms Kommun när det gäller boendeformer för oss äldre, både nu i 

närtid och på sikt (om några år). Krokoms Kommun har välvilligt hjälpt till med kostnaden 

för detta utskick. 

 

Vi vill att du fyller i enkäten och skickar tillbaka den i bifogat svarskuvert.  

 

SVAR FÖRE 31 oktober 2015 
 

När vi mottagit din enkät kommer vi att utvärdera alla svar och därefter formulera de krav på 

boende som du önskar. Därefter kommer vi att överlämna kraven till kommunen för åtgärd. 

 

Det är naturligtvis inte så lätt att så här plötsligt ta ställning till så avancerade frågor men vi 

hoppas för utvecklingens skull att du gör ett försök att svara. Om du vill kryssa fler än ett 

alternativ så gör det. 

 

Det är alltså väldigt VIKTIGT att du gör din röst hörd via enkäten! 

 

Vi uppskattar din medverkan och tackar på förhand 
 

Bilaga: Beskrivning av kommunens boendeformer. (skall inte skickas in) 

                         

   

Bilaga 1 Enkät till 2015-12-02 Rapport avseende 

”Boendeformer för äldre i Krokoms Kommun” 
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Inom Krokoms kommun sker fortlöpande planering för olika boendeformer för oss 

äldre. För att denna planering skall bli så bra som möjligt måste kommunen bl.a. veta 

vilka önskemål vi äldre har. Det är svårt att veta vilka önskemål som finns om man inte 

frågar de berörda. Denna enkät syftar till att få fram dessa önskemål. Enkäten är helt 

anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om boende. 

 

1. Är du kvinna eller man?  

 Kvinna 

 Man 

 

2. Jag bor just nu 

 Tillsammans med maken/makan/sambo 

 Jag bor ensam 

 Annat___________________________________________________________ 

 

3. Jag bor nu i (ort):_______________________________________________________ 

 

4. Min ålder?  

 60 -69  

 70-79 

 Mer än 80 

 

5. Just nu bor jag i: 

 Hyreslägenhet 

 Villa 

 Bostadsrätt 

 Särskilt boende (se bilagan avseende kommunens boendeformer) 

 Annat_____________________________________________________ 

 

6. Jag önskar flytta till annat boende 

 Om något år 

 Om några år 

 Jag vill inte flytta alls utan vill bo kvar där jag nu bor 
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7. Om jag måste flytta vill jag i första hand flytta (om det finns passande boende) 

 inom orten (där jag nu bor)  

 Krokom 

 Ås 

 Rötviken 

 Föllinge 

 Alsen 

 Nälden 

 Ede (Hällebo) 

 Änge 

 Annan ort______________________________________ 

 

8. Om jag måste flytta vill jag i andra hand flytta (om det finns passande boende) 

 inom orten (där jag nu bor)   

 Krokom 

 Ås 

 Rötviken 

 Föllinge 

 Alsen 

 Nälden 

 Ede (Hällebo) 

 Änge 

 Annan ort______________________________________ 

 

9. Om jag måste flytta vill jag i tredje hand flytta (om det finns passande boende) 

 inom orten (där jag nu bor) 

 Krokom 

 Ås 

 Rötviken 

 Föllinge 

 Alsen 

 Nälden 

 Ede (Hällebo) 

 Änge 

 Annan ort______________________________________ 
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FRAMTIDEN 

Nu vill vi gärna veta hur du tycker att boendeformerna för äldre skall utvecklas. Om man 

bygger nytt vill vi att bostaden passar alla oberoende av ålderskategori. Det möjliggör att 

bostaden kan meranvändas när åldersstrukturen förändras och därigenom kan kommunen 

spara pengar. 

 

10. Nu vill vi veta vad du tycker är viktigt om du skall flytta till ett annat boende. 

(Välj högst tre av nedanstående faktorer som du tycker är viktigast ) 

 

Närhet till: 

 Livsmedelsbutik 

 Kiosk 

 Hälsocentral/sjukgymnastik/gym 

 Apotek 

 Bibliotek 

 Tandläkare 

 Busshållplats 

 Bilparkering 

 Matservering 

 Vänner och bekanta 

 Kyrka/församlingshem 

 Bank 

 Annat:__________________________________________________________ 

 

11. Det finns två former för ägande av boende, kommunalt eller privat. Om 

boendeförhållandena i de två formerna är likvärdiga har då ägarförhållandet 

någon betydelse för dig? 

 

 Ja 

 Nej 

Om du svarat ja vill vi gärna veta skälet till detta:________________________ 

_______________________________________________________________ 
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12. Jag tycker att boendet skall vara: 

 Integrerat med andra medborgare så att man kan få kontakt med andra än 

enbart äldre.  

 

 Skilt från barnfamiljer. 

 

 Ordnat så att alla äldre bor tillsammans skilt från övriga åldersgrupper 

 

 

13. När man bygger nytt boende, anpassat till oss äldre, så tycker jag att man skall 

bygga  

 

 i centralorten eller större orter 

 även på mindre orter 

 

14. När det gäller särskilt boende så accepterar jag: 

 de särskilda boenden som finns i dag (Ede, Krokom och Föllinge) 

 Jag önskar att särskilt boende också kan finnas i (ort):_____________________ 

 

15. Jag vill tillföra följande: 

 

 

 

 


