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Bilaga 3 till 2015-12-02 Rapport avseende 

”Boendeformer för äldre i Krokoms Kommun” 

Äldreboende i Krokoms kommun 
Detta dokument har avsikten att kort redovisa vad en grupp, sammansatt av 

politiker och tjänstemän, kommit fram till rörande kommunens framtida behov av 

ändamålsenligt boende för äldre. De politiker och tjänstemän som deltagit i 

samtalen är: 

Cristine Persson ordf. SN 

Göte Svén ordf. Krokoms bostäder  

Anne Dahlgren Stadsarkitekt 

Mait Ottosson Biståndshandläggare 

Monica Göransson Chef säbo 

Kenneth Österberg Kvalitetscontroller 

Owen Laws Ordf. Bygg och Miljö 

Jörgen Blom KS 

Christer Toft 2:e vise ordf. SN 

Elisabeth Svensson1:e vise ordf. SN 

Kenneth Karlsson VD Krokomsbostäder 

Agneta Gabrielsson KS 

Lilian Bergquist Hemtjänstchef 

Ulf Norring, Socialchef 

 

Befolkningsförändringar 

Sveriges kommuner står inför en mycket stor utmaning när det gäller 

äldreomsorgen. Det kommer att ske en demografisk utveckling där allt fler kommer 

att vara äldre. Enligt SCBs reviderade befolkningsprognos 2008 beräknas Sveriges 

befolkning öka varje år under hela prognosperioden fram till 2050 och då uppgå till 

10,4 miljoner invånare. 

Vid denna tidpunkt beräknas antalet personer 80 år och äldre ha fördubblats 

jämfört med det gångna sekelskiftet från 453 000 år 2000 till 903 000 år 2050. 

2008 utgör kvinnorna 64 procent av alla 80 år eller äldre en andel som förväntas 

minska till 56 procent vid slutet av prognosperioden. 

Under den närmaste tioårsperioden kommer antalet personer 80 år och äldre att 

vara ungefär oförändrat. Ur demografisk synvinkel råder just nu en 

”andhämtningspaus” och en mer påtaglig ökning sker först när vi närmar oss 2020-

talet. 

 

Vad kan hända i Krokom 

Den sk ”gruppen för framtida äldreboende” vill framhålla att Krokoms kommun 

behöver skapa ytterligare boende för äldre. Med utgångspunkt från ett sådant 

konstaterade finns ett framtida scenario att beskriva som har sin grund i nuvarande 

situation. 
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2014 kan ca 25% av gruppen 80år och äldre efterfråga särskilt boende. Ska lika stor 

andel av åldersgruppen kunna efterfråga det 2022 behöver ca 12 nya platser 

byggas. Driftkostnaden för varje plats är, 2014 års priser, ca 575 tkr. Det betyder en 

driftkostnadsökning med ca 7 mkr på årsbasis. 

 

Med nationell utgångspunkt, som redovisats ovan, kommer det sannolikt att ske en 

mer dramatisk ökning av behovet efter 2022 och framåt. De befolkningsprognoser 

som finns tillgängliga för Krokoms kommun, för tillfället, sträcker sig tom 2022. 

Det finns anledning att misstänka att gruppen 80år och äldre kommer att öka mer 

dramatiskt efter 2022. Kommunen bör därför överväga att i sin planering skapa ett 

tillskott på ca 30 – 32 platser med siktet ställt på 2050. 

I ett sådant sammanhang bör även noteras att en enhet med ca 30 platser har 

tillräcklig volym, driftkostnadsmässigt, för att kunna ”stå för sig själv.” Mindre 

enheter behöver samordna sig med andra enheter, framför allt nattetid, för att 

optimal effektivitet ska kunna uppnås. 

 

Vår grannkommun 

Östersunds kommun har i sin planering för framtiden både skapat nya särskilda 

boplatser och avvecklat gamla. Gruppen har besökt två nya enheter i Thorvalla i 

Östersund. Varje enhet har en volym på 32 platser. Dessa två enheter genomför nu 

ett synnerligen intressant projekt vars syfte är att jämföra privat och offentlig drift. 

Den ena enheten drivs nämligen privat och den andra drivs offentligt. En 

forskargrupp följer utvecklingen och ska sinom tid, då underlag är framtaget, svara 

på frågan om vilka skillnader som föreligger mellan privat och offentlig drift av två 

enheter som har exakt lika fysiska förutsättningar. Krokoms kommun bör kunna 

hämta erfarenheter från detta projekt i sin framtida planering. 

 

Dags att gå vidare arbetet 

Hur ska kommunen gå vidare i sin planering? Socialnämnden har inte det yttersta 

ansvaret för att kommunen planerar för sin bostadsförsörjning. Det har 

kommunstyrelsen. Socialnämnden förväntas delta med kompetens på olika sätt. 

Kommunstyrelsen bör komma med direktiv om vilken volym, antalet platser, som 

bör skapas. Hur stor andel av åldersgruppen 80år och äldre ska kunna efterfråga ett 

särskilt boende i framtiden? Vid en volymprecisering kan mer grundliga 

beräkningar göras avseende drift och investeringskostnader. 

 

Det föreligger ingen kunskap för närvarande om vad äldre vill bo i kommunen. 

Emellertid föreligger det kunskap om vilka områden i kommunen där det är möjligt 

att uppföra ett boende för äldre. Ås är ett område som nämnts i sammanhanget och 

som av gruppen bedöms som särskilt intressant med tanke på de samordnings- och 

utvecklingsmöjligheter med andra kommunala intressen som framtiden kan komma 

att erbjuda.  

 

Äldreboende 

Äldreboende kan sägas utgöra ett samlingsnamn för bostäder destinerade till äldre 

människor. De boendeformer som mest förekommer är trygghetsboende, 

mellanboende, seniorboende och särskilt boende. 
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Trygghetsbende, mellanboende och seniorboende är boendeformer som i sin 

utformning är fysiskt planerade så att människor med olika funktionshinder, fysiska 

och psykiska, ska kunna fungera optimalt självständigt trots funktionshinder. 

Inomhusmiljön, lägenheternas utformning, allmän publika ytor såsom trapphus 

mm, är utformad så människor med fysiska och psykiska funktionshinder lättare än 

annars kan vara oberoende av hjälp från andra. Till dessa boendeformer tillämpas  

inte socialtjänstlagen SoL. Den som söker till någon av dessa boendeformer 

behöver vanligtvis endast uppnått aktningsvärd ålder, 55+, 65+ eller 75+. Har man 

förvärvat rätt ålder får man en plats i kön till den aktuella boendeformen. Till dessa 

boendeformer brukar även staten ge olika ekonomiska stimulanser, för att öka 

bostadsförsörjarnas benägenhet att bygga sådana bostäder.  

 

Särskilt boende är också en boendeform som i sin utformning är fysiskt planerad så 

att människor med olika funktionshinder, fysiska och psykiska, ska kunna fungera 

optimalt självständigt trots funktionshinder. Det särskilda boendets fysiska 

utformning är i ännu högre grad anpassat till människor med mycket omfattande 

fysiska och psykiska funktionshinder. Dessutom innehåller det särskilda boendet 

ytor för den personal som kommer att vistas där dygnet runt. Det särskilda boendet 

tilldelas den enskilde efter särskild prövning utifrån socialtjänstlagen SoL. 

Det är också förekommande att inom ramen för det särskilda boendet förekommer 

demensboende/platser, korttidsboende/platser samt sk trygghetsplatser. 

Trygghetsplatser finns tex inom särskilt boende i Krokom. Syftet med dessa platser 

är att med kort eller inget varsel erbjuda enskilda dygnet runt trygghet vid akuta 

behov. Platserna kan även användas för att avlasta anhöriga som vårdar i den 

ordinära bostaden. 

 

Den väsentligaste skillnaden mellan särskilt boende och övriga boenden, 

trygghetsboende, mellanboende och seniorboende är att lagstiftning tillämpas, 

vid tilldelning av bostad, i det ena och inte i de andra. 

 

Äldreomsorgsplan 

Socialnämnden har tagit initiativ till och startat ett arbete i syfte att skriva fram en 

plan för äldreomsorgen from 2014 tom 2024. I den planen bör mer konkreta tankar 

redovisas rörande framtida bostäder för äldre. De underlag och kunnande som 

samtalen i gruppen skapat bör självfallet kunna tas tillvara och fasas in i det 

förestående arbetet med äldreomsorgsplanen. I arbetet, med planen, bör även  

samhällsbyggnadsförvaltningen delta i de delar som handlar om samhällsplanering 

för byggande av bra bostäder för äldre.  

 

I dokumentet Mål och vision för Krokoms kommun, beslutat av 

kommunfullmäktige, finns ett strategiskt mål utifrån äldre perspektivet:  

”I Krokoms kommun ska det finnas bra boende och goda livsbetingelser för äldre 

människor”  

 

 
Kenneth Österberg 

Kvalitetscontroller 


