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1. Inledning
1.1 Utredningsuppdrag
En parlamentariskt sammansatt kommitté gav socialchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till
långsiktig strategisk plan för senior- och trygghetsbostäder inklusive tydliga mål för önskvärd
utveckling. Kungsörsbornas preferenser till seniorbostäder skulle kartläggas och underlaget
för seniorbostäder skulle bedömas. Utredningen skulle dessutom kunna utgöra en viktig del i
kommunens översiktplan, liksom för långsiktig planering inom socialförvaltningens område.
Socialförvaltningen tog hjälp av KFAB samt kommunstyrelsens förvaltning för framtagande
av denna rapport. För ärendets beredning har socialchef, Pámela Strömberg Ambros samt
utredare på kommunstyrelsens förvaltning, Daniel Artaeus (PM-författare), i Kungsör
ansvarat. KFAB:s VD Mats Åkerlund har också medverkat i arbetet. Daniel Artaeus tog över
utredningsuppdraget efter Hans Westin under senhösten 2010. Preferensenkäten är främst
framarbetad av Pámela Strömberg Ambros samt Mats Åkerlund.
1.2 Varför senior- och trygghetsbostäder?
I takt med att befolkningen i Sverige utgörs av en allt växande del äldre har man från centralt
håll, bl a i Äldreboendedelegationen, gjort bedömningen att både bostäder och närmiljö i det
vanliga bostadsbeståndet behöver utvecklas för att möta efterfrågan hos gruppen. Bostäderna
behöver svara mot de önskemål som kommande årens äldre personer har, men också mot de
behov som många äldre personer i hög ålder får. Hemmet förväntas bli den plats där allt mer
vård och omsorg för äldre kommer att utföras. Boendemiljön behöver fungera när ohälsan
tilltar och beroendet av stöd från närstående eller personal i omsorgsarbete ökar.
Användningen av tekniska lösningar kan underlätta för den enskilde i dennes dagliga
aktiviteter. På samma gång som det är viktigt att boendemiljön stödjer autonomi och egen
aktivitet, behövs också trygghet och säkerhet i boendet, bl a genom möjligheter till
gemenskap.
Tanken är att senior- och trygghetsbostäder ska kunna komplettera bostadsutbudet och minska
glappet mellan det vanliga boendet och särskilt äldreboende.
Det har konstaterats att det råder en brist på lämpliga lägenheter för äldre i Kungsör. Det är
inte ovanligt att många äldre i kommunen bor kvar i villan/småhuset längre än vad man
egentligen förmår då alternativ saknas. Ett ökat tryck på socialförvaltnings särskilda boenden
för äldre har också noterats. Efterfrågeökning kan till del bero på att det saknas tillräckliga
bostäder i skiktet mellan ordinärt boende och särskilt boende. Socialförvaltningen menar att
efterfrågan skulle minska om fler tillgängliga senior- och trygghetslägenheter fanns att tillgå
lokalt.
1.3 Syfte
Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga underlaget för senior- och trygghetsbostäder i
Kungsör. Underlaget bedöms både i en nulägesanalys samt framåt i tiden. Bedömningen görs
både för Kungsör som helhet samt uppdelat på olika geografiska delområden i Kungsör.
55-75:åringarnas preferenser till senior- och trygghetsbostäder kartläggs även.
Utifrån kartläggningen dras slutsatser, vilka ligger tillgrund för rekommendationer för
framtida senior- och trygghetsbostäder.

3

Nuvarande bestånd av tillgängliga lägenheter hos KFAB ringas även in. KFAB gör dessutom
en marknadsbedömning för tillkommande senior- och trygghetslägenheter.
1.4 Uppdragets inriktning och avgränsning
Behovet av särskilt boende för äldre ligger utanför uppdraget och kommer inte att bedömas.
Rapporten är främst tänkt att användas för KFAB:s verksamhet (nysatsningar och
omställningar) samt som planeringsunderlag för socialförvaltningen. Rapporten ger också ett
kunskapsunderlag för kommande översiktsplanering och rekommendationer som den bör
uppfylla. Rapporten kan naturligtvis även användas av privata bostadsbolag, byggbolag,
företag inom hushållsnära tjänster etc. även detta inte har legat i primärt fokus för rapporten.
1.5 Undersökningens disposition
Inledningsvis görs en underlagskartläggning för senior- och trygghetsbostäder i Kungsör.
Underlaget bedöms både totalt samt per område i Kungör, Valskog och Torpa samt på
landsbygden.
Därefter görs en mer detaljerad kartläggning av förhållandena inom Kungsörs tätort. Då de
flesta äldre återfinns där.
I kapitel 3 görs framtidsutsikter utifrån befolkningsprognoser. Även här görs en bedömning av
det totala framtida underlaget för senior- och trygghetsbostäder i Kungsör samt en uppdelning
av underlaget på delområdena Kungsörs tätort, ”Valskog med omnejd” samt ”Övriga delar”.
Bedömningarna delas in på åldersgrupperna 55-64:åringar, 65-79:åringar samt 80 år och
äldre.
I kapitel 4 presenteras enkätundersökningen, vilken är ”kvalitativ” preferenskartläggning som
kompletterar den ”kvantitativa” eller statiska underlagskartläggningen.
Avslutningsvis görs en marknadsbedömning, vilket både grundar sig på
underlagskartläggningen, enkätsvaren samt på KFAB:s egen bedömning av
marknadsförutsättningarna.
Efter varje huvudavsnitt dras sammanfattande slutsatser och strategiska
rekommendationer ges.
1.6 Metod
Avsnitten om demografi bygger på SCB:s befolkningsstatistik, vilken har bearbetats av
kommunen.
För att kunna bedöma ett troligt framtida underlag i kommunen för äldreboende, har
befolkningsprognoser gjorts. Två varianter av befolkningsprognoser redovisas, då Kungsörs
framtida befolkningsutveckling inte är på förhand given. Prognoserna har gjorts i särskilda
datorprogram för befolkningsprognoser, med underlagsmaterial från SCB. Länsstyrelsen i
Västmanland har gjort en av prognoser. Kommunen har gjort den andra.
Under våren 2010 företog kommunen en enkätundersökning för att ringa in målgruppens
preferenser gällande främst kvarboende, seniorbostäder och trygghetsaspekter i boendet.
Enkäten skickades ut till alla boende i kommunen i åldern 55 – 75 år. Totalt skickades 2 322
enkäter ut. Av dessa valde 962 personer att lämna svar på enkäten. 54 procent av de svarande
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var kvinnor och 46 procent var män. Resultatet av enkätundersökningen redovisas i kapitel
fyra.
1.7 Vad är seniorbostäder och trygghetsbostäder?
Seniorbostäder är lägenheter i olika storlek i vanliga flerbostadshus (även andra bostadstyper
kan förekomma). De boende måste ha uppnått en viss ålder för att få flytta in, oftast 55 år och
äldre. Det finns inga generella krav på hur lägenheterna ska vara utformade. I allmänhet
kännetecknas de av tillgång till gemensamhetslokaler och god fysisk tillgänglighet. De som
bor där ska kunna bo kvar även vid ganska omfattande vård- och omsorgsbehov.
Trygghetsbostäder är lägenheter i vanliga flerbostadshus som är anpassade för personer med
funktionsnedsättning. Trygghetsbostäder är avsedda för äldre personer över 70 år och som
känner sig otrygga i annat vanligt boende. Bostäderna uppfyller höga krav på tillgänglighet
och tillgång till servicevärd eller motsvarande samt trygghetslarm.
I både seniorboende och trygghetsboende kan upplåtelseformen vara hyresrätt, bostadsrätt
eller kooperativ hyresrätt. Likaså kan ägandet vara i privat regi eller offentlig (allmännyttan).
1.8 Seniorbostäder i Sveriges kommuner
Runt 67 procent av Sveriges kommuner svarade i SKL:s kommunkartläggning 2008 att det
finns seniorbostäder eller motsvarande i kommunen. Cirka 32 svarade att det ej finns sådana
bostäder inom kommunen. Under 2000-talet har en kraftig ökning skett och i slutet av 2008
fanns över 32 000 seniorlägenheter.
Seniorlägenheter förekom i minst utsträckning i mindre kommuner med färre än 12500
invånare samt i glesbygdskommuner. En genomgång av alla kommuner visar dock att ingen
entydig bild kan uppvisas, då liknande kommuner skiljer sig kraftigt åt i antal seniorbostäder.
Exempelvis fanns nästan 1900 seniorbostäder i Örebro medan antalet var 430 i Västerås.
Luleå hade 87 stycken medan Sundsvall och Skellefteå hade 960 respektive 885. Kristinastad
hade 800, medan Halmstad hade 245.
En medveten satsning på seniorbostäder i vissa kommuner ligger troligen till grund för den
inkonsekventa bilden.
1.9 Tillgänglighetskriterier för seniorbostäder och trygghetsbostäder att uppfylla
Följande grundkrav kan ställas på seniorbostäder och trygghetsbostäder, anpassade för äldres
behov:
Seniorbostäder och Trygghetsbostäder – gemensamma krav
• Bostäder i vanliga flerbostadshus eller nyproduktion t ex kedjehus, parhus etc.
• Lägenheter om 2-3 rum och kök
• Krav på viss uppnådd ålder vid inflyttning
• God fysisk tillgänglighet
• Anpassning till äldre och personer med funktionsnedsättning*
• Tvättmaskin och diskmaskin i bostaden
• Bostäder i markplan eller med större balkonger
• Hiss om huset har flera våningar och som klarar sängtransporter
• Portkod och dörröppnare
• Tillgång till gemensamhetslokal och övernattningsrum
• Anpassad utemiljö med grönområde och möjlighet till samvaro
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• Öppen planlösning
• Centralt läge
• Närhet till service och dagligvarubutik
Tillägg för trygghetsbostäder
• Åldersgräns lägst 70 år vid inflyttning
• Vänder sig till äldre som känner sig oroliga och otrygga
• Högre nivå av tillgänglighet än för seniorboende
• Förberedd för teknologi som främjar självständighet och anhörigvård
• Anpassning till personer med funktionsnedsättning,* särskilt välanpassade hygienutrymmen
• Tillgång till gemensamhetslokal och köksdel för gemensamma måltider
• Övernattningsrum
• Trygghetslarm
• Dagligt besök av servicevärd eller värdinna

*God belysning i ute och i entréer, inga nivåskillnader, inga trösklar, förberedda för visst
tekniskt stöd.
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2. Demografisk analys och underlagskartläggning för
seniorbostäder
2.1 Nulägesbeskrivning
I det följande kommer inlednings nuvarande underlag av åldersgrupperna 55-64 år, 65-79 år
samt 80-w för år 2009-12-31 att redovisas. Antalet redovisas dels för åldersgrupperna totalt i
kommunen samt dels uppdelat på olika kommunområden. Detta ger en överblick över hur
många individer som finns i de åldersgrupper som är aktuella för senior- och
trygghetsbostäder samt var de finns inom kommunen.
I en senare del kommer motsvarande att göras utifrån befolkningsprognoser, vilket ger en
fingervisning om hur stort det framtida underlaget torde bli och inom vilka områden i
Kungsör det kommer att finnas.
2.1.1 Underlag i kommunen totalt
Antal individer per åldersgrupp i hela Kungsör kommun framgår av tabellen nedan.
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Åldersgrupperna uppgår till nästan 3000 personer sammantaget. Nästan 445 personer finns i
den äldsta gruppen, bestående av de som är 80 år och äldre. 1257 individer finns i
mellanåldersgruppen, dvs. 65-79:åringar samt nära nog 1240 personer i den yngsta
åldersgruppen, vilken utgörs av 55-64:åringar.
Diagrammet indikerar att en stor tillväxt av de ”äldre-äldre” är att vänta i Kungsör, då
gruppen 65-79:åringar är betydande, se vidare avsnitt om framtidsutsikter nedan, där gjorda
befolkningsprognoser redovisas.
Könsfördelningen framgår av diagrammet nedan.
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Föga överraskande finns fler kvinnor än män bland kommunens äldsta invånare (då
medellivslängden är lägre hos män). I huvudsak väger de båda yngre kategorierna jämnt
mellan könen. Något överraskande finns dock fler män än kvinnor i de båda yngre
ålderskategorierna. Totalt sett finns dock kvinnor i något större antal.
2.1.2 Nuläge per område: underlag i Kungör, Valskog och Torpa samt på landsbygden
Tabellen nedan ger tillsammans med områdeskartan i bilagan en geografisk överblick över
antal personer per åldersgrupp om kommunen delas in i delområden.
Område
Kungsörs tätort
Valskog
Torpa
Område A
Område B
Område C
Område D

55-64 år
824
99
20
89
41
84
82

65-79 år 80-100 år
926
387
136
20
13
4
46
15
34
2
55
5
47
10

Summa
2 137
255
37
150
77
144
139

Kungsörs tätort: här finns den stora huvuddelen av kommunens äldre individer bosatta.
Totalt finns det sig om 2137 personer i målgruppen för senior- och trygghetsbostäder.
Uppdelat på åldersgrupper, så finns nästan 390 personer i gruppen 80 år och äldre. Gruppen
65-79:åringar utgörs av runt 925 personer och 55-64 åringar av nästan 825 personer.
Valskog och område A: Området utgörs av Valskogs tätort samt omkringliggande
landsbygd. Sammantaget finns i dessa områden 35 personer i den äldsta kategorin. Drygt 180
personer finns i gruppen 65-79:åringar samt nästan 190 personer i den yngsta kategorin.
Totalt finns 405 personer i målgrupperna.
Område B: Området utgörs av Kungs-Barkarö samt Jägaråsen och omkringliggande
landsbygd. Endast 2 individer finns i den allra äldsta åldersgruppen. Grupperna 65-79 år samt
55-64 år består av 34 respektive 41 personer. Området består av totalt 77 personer i
målgruppen.
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Område C: Området utgörs av landsbygden söder om Kungsörs tätort. Svarthäll,
Granhammar, Lockmora m.fl. områden ingår. Likt område B finns här ytterligt få individer i
den äldsta gruppen. Området har dock ett flertal i de båda yngre grupperna, där 6579:åringarna består av 55 personer och 55-64:åringar av 84 personer. Under kommande år är
alltså en tillväxt av äldre att vänta i området. Område C har totalt 144 personer som potentiellt
skulle kunna vara intresserade av seniorbostäder eller trygghetsbostäder.
Torpa och område D: Området utgörs av kommunens östligaste delar. Torpa är för litet för
att betraktas som tätort, men får ändå sägas vara en betydande befolkningsagglomeration.
Område D utgörs av landsbygden runt Torpa. Områdena har tillsammans 14 personer i
gruppen 80 år och äldre, 60 personer finns i mellanåldersgruppen, varav många av dessa är
bosatta i område D, samt strax över 100 personer i den yngsta gruppen. Också här finns
flertalet av dessa i område D. I likhet med område C är en betydande tillväxt av äldre att vänta
under kommande år. 176 personer finns i målgruppen totalt sett i områdena D och Torpa
sammantaget.
Diagrammet nedan illustrerar fördelningen per delområde summariskt.
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2.1.3 Fördelning av äldre inom Kungsörs tätort, nuläge
Fördelningen av åldersgrupperna i Kungsörs tätort framgår av tabellen och kartbilden nedan.
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Område 1
Område 2
Område 3
Område 4
Område 5
Område 6

Folkmängd
55-64
103
245
44
238
105
89

Folkmängd
65-79
73
334
54
321
99
45

Folkmängd
80-100
9
236
19
109
8
6

Folkmängd
Summa
185
815
117
668
212
140

Område 1 består av bostadsområdet Runna-Kvarnbacken i tätortens västligaste del. Området
har en relativt sett ung befolkning, med endast nio personer i den allra äldsta kategorin. 73
personer finns i mellanåldern 65-79 år och gruppen 55-64:åringar består av drygt 100
individer. 185 personer finns sammantaget i målgruppen för senior- och trygghetsbostäder.
Område 2 ringas in av Kungsringen, Kungsgatan och Drottninggatan och består bl a av
bostadsområdet ”Häggen”, där många äldre i Kungsör bor. Det särskilda äldreboendet
(SÄBO) på Södergården samt servicehuset Misteln finns också inom området (110 platser
totalt). Flertalet av Kungsörs bostäder i flerfamiljhus inryms i område 2. Området har sålunda
både en hög befolkningstäthet och ett flertal äldre i SÄBO. Det är således föga överraskande
det största området sett till antalet individer i målgruppen.
Området har så många som 236 personer i den äldsta åldersgruppen, av de 387 som finns
totalt i Kungsörs tätort. Med relativa mått mätt, så har området 61 procent av de allra äldsta i
tätorten. Även de båda andra yngre grupperna förkommer i rikliga mängder. Mellankategorin
består av nästan 335 personer och den yngsta av 245 individer.
815 personer finns i målgruppen allt som allt.
Område 3 ligger rakt söder om område 2. Området ringas in av Runnabäcken, Kungsringen
och Åsen samt av E20 i syd. Småhusområden vid Fågelvägen och Torsgatan, Gersilla utgör
områdets huvudsakliga bostadsområden. Områdets ringa storlek till trots, så finns där likväl
en förhållandevis stor mängd äldre personer. Området inrymmer inte fullt 20 personer inom
den äldsta kategorin, 55 personer i mellankategorin samt 44 av den yngre delen. Nästan 120
personer finns således i målgruppen sammanlagt.
Område 4 är liksom område 2 ett av de centralaste områdena i Kungsör. Området innesluts
av Drottninggatan, Kungsgatan och Malmbergavägen. I områdets mitt finns det betydande
småhusområdet Stallmästarhagen och Skillingeby. Närmare Drottninggatan och de centralare
delarna av Kungsör finns en hel del flerfamiljshus. Området har liksom område 2 en hög
befolkningstäthet därav, vilken också tilltar ju närmare centrum man befinner sig inom
området. Nuvarande särskilda äldreboende Tallåsgården samt trygghetsboende ”Furan” finns
inom området (35 platser).
Området har i likhet med område 2 ett stort antal i den äldsta ålderskategorin. Gruppen består
av nästan 110 personer. Drygt 320 individer finns i mellankategorin, under det att den yngsta
gruppen utgörs av inte fullt 240 personer.
Nästan 670 personer finns i målgruppen inalles.
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Område 5 ligger öster om område 3 i tätortens södra del. Området avgränsas av Åsen,
Malmbergavägen, Kungsgatan samt av E20 i syd. Ett mindre område, vilket utgörs av
Skvalbacken och Sanda. Dammen, söder om E20, inkluderas även i området. Området utgörs
dock till huvudsak av Malmberga samt av det stora småhusområdet Sågen. Även Eriksberg
finns i områdets östligaste del.
Området har, i likhet med område 1 och 6, fler 55-64:åringar än 65-79:åringar och får således
betraktas som ett av tätortens ”yngre” bostadsområden. 105 personer respektive 99 personer
finns i den yngre gruppen respektive mellanåldersgruppen. Endast 8 personer finns i den
äldsta.
Sammantaget utgörs målgruppen i område 5 av drygt 210 personer.
Område 6 utgörs av tätortens norra del. Området avgränsas i norr det av mälaren och i söder
avgränsas det av Kungsgatan. Området inkluderar Kungsudden/Borgvik och en bit av
Jägaråsen väster om Arbogaån. Området sträcker sig bort till Ekebyholm i öster och
Skillingenäs/Skillingeudd, vilket är ett fritidshusområde under permanentning till
åretruntbostäder. Inom området finns strandnära bostäder, både i centralt läge där bostäderna
till stor del utgörs av äldre småhus, till landsbygdsläge där mindre permanentade fritidshus
mestadels förekommer. Området karaktäriseras annars av verksamhetsmark, med många
större tillverkningsföretag. Området har en mycket låg befolkningstäthet.
Område 6 har minst antal av ”80:åringar och äldre” i tätorten, då endast 6 personer påträffas
inom det. 45 stycken 65-79:åringar finns där samt inte fullt 90 stycken 55-64:åringar, vilket
gör området kan karaktäriseras som ett av de ”yngre” i tätorten. Området har således ett totalt
målgruppsantal för seniorbostäder och trygghetsbostäder om 140 personer.
Diagrammet nedan illustrerar fördelningen per delområde i Kungsörs tätort summariskt.
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Område 5

Område 6

2.1.4 Slutsatser och rekommendationer
I de båda centrala områden 2 och 4 påträffas det absolut största underlaget för seniorbostäder
och trygghetsbostäder. Det stora underlaget tillsammans med områdenas karaktär med hög
befolkningstäthet i kombination med centralt läge, medför följande behovsbild:
Inom områdena 2 och 4 bör huvuddelen av Kungsörs nyetablerade seniorbostäder finnas, om
man eftersträvar närhet till det huvudsakliga underlaget/målgruppen.
Rekommendationer
Således bör nybyggnation av seniorbostadshus förläggas till områdena 2 och 4.
Lägen för nybyggnation inom områdena 2 och 4 bör lokaliseras till centrala platser med
hög närhet till service.
Områdena innefattar en stor del av Kungsörs lägenhetsbestånd i flerfamiljshus och många
äldre i området bor således i vanliga lägenhetsbostäder i nuvarande bostadsbestånd.
Rekommendation
För att möta behoven kan därför även nyetablerade seniorbostäder utgöras av
omformning av ordinarie lägenheter i flerfamiljshus till
seniorlägenheter/trygghetslägenheter.
Rekommendation
I de mer perifera områdena 1, 3, 5 och 6, vilka är områden med låg befolkningstäthet
och ett lägre antal äldre, bör seniorbostäder främst sökas i andra former än större
flerfamiljshus.
Det kan exempelvis röra sig om grupper av parhus, kedjehus i mindre storlek, vilka är
anpassade för seniorers behov samt ger en extra trygghetsdimension för de boende.

Rekommendationer
Förutom nyproduktion kan det även finnas underlag för gruppvisa anpassningar av
lämpliga befintliga kedjehus och liknande bostadstyper.
Lägen för seniorbostäder i område 1, 3, 5 och 6, bör sökas i närheten av tätortens
centralare delar, med goda kommunikationer och i nära anslutning till huvudleder, så
att bostäderna enkelt kan försörjas med bl a kollektivtrafik, hemtjänst mm och för att
minimera kommande behov av färdtjänst.
Kommande översiktplan för Kungsör får peka ut lämpliga markområden för
nyuppförda seniorbostadshus.
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3. Framtidsutsikter utifrån befolkningsprognoser
3.1 Inledning
För att kunna bedöma ett troligt framtida underlag i kommunen för äldreboende, har
befolkningsprognoser gjorts. Två varianter av befolkningsprognoser redovisas, då Kungsörs
framtida befolkningsutveckling inte är på förhand given. Prognoserna har gjorts i särskilda
datorprogram för befolkningsprognoser, med underlagsmaterial från SCB. Länsstyrelsen i
Västmanland har gjort en av prognoser. Kommunen har gjort den andra.
Variant 1: tar inte hänsyn till de senaste årens negativa utveckling, vilket innebär att
omvärldsfaktorer såsom lågkonjunktur inte påverkar befolkningen i framtiden. Under
prognosperioden sker en svag befolkningstillväxt i kommun. Denna prognos har gjorts av
länsstyrelsen i Västmanland under år 2009. Befolkning prognostiseras från år 2009 och fram
till 2030.
Variant 2: tar hänsyn till de senaste årens negativa befolkningsutveckling, vilken antas
fortsätta under prognosperioden, innebärande lägre antaganden om bl a inflyttning än vad som
görs i variant 1 och något högre antaganden om utflyttning. Prognosen har gjorts av
kommunen för att komplettera bilden. Befolkningen prognostiseras fr o m år 2010 till och
med år 2035.
Vilken variant är troligast?
Under de inledande prognosåren 2010 t o m år 2014, 2015 är skillnaden mellan variant 1 och
2 ytterligt liten. Då de spjälkas upp, därefter, får den mest sannolika utvecklingen anses ligga
mellan prognosvariant 1 och 2. Varianten 1 är mer långsiktigt än kortsiktigt gångbar då snäva
befolkningssvängningar bortses ifrån. Variant 2 tar dock inte hänsyn till att åtgärder kan göras
i framtiden för att bryta en negativ utveckling, utan reduktionen förväntas fortsätta under hela
prognosperioden. Variant 2 kan således uppfattas som för negativ i ett längre tidsperspektiv.
Kortsiktigt är den dock den mest rimliga. Värt att notera är även att ju längre framåt i tiden
man blickar desto osäkrare blir båda prognoserna, vilket också åskådliggörs av att
skillnaderna mellan dessa ökar ju lägre tidsperspektivet blir. Skillnaden förblir dock liten ju
äldre åldersgrupp som beskådas. Detta beror på att två av de förändringsfaktorer som påverkar
en viss befolknings storlek (dvs. utflyttning, inflyttning 1) har liten effekt på de äldre. Ju äldre
individ desto mindre benägenhet till utflyttning och inflyttning.
Varför har prognoserna olika startår och slutår?
Variant 1 bygger på länsstyrelsens senaste prognos, vilken gjordes år 2009. Variant 2 gjordes
för denna rapport. För att kunna se vilka år som tillväxten av äldre planar ut så behövs en
längre tidshorisont än till år 2030. Detta kunde göras i variant 2.

3.2 Totalt framtida underlag för senior- och trygghetsbostäder
Prognosresultat
Diagrammet på följande sida redovisar utvecklingen för åldersgrupperna 55-64 år, 65-79 år
samt 80-w år, fr om år 1968-2009, samt prognoser för åren 2010-2035 (2030 för variant 1).
Variant 1 benämns ”LST”, under det att variant 2 kallas för ”Låg”.
1

Samt födda och döda
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3.2.1 55-64:åringar
Den yngre gruppen 55-64:åringar kommer att röra sig från dagens mycket hög antalsnivå, till
ett kraftigt minskande antal under följande år. En stabilisering kan väntas infalla först runt
åren 2016-18. Därefter tror prognos LST på en svagare tillväxt, medan alternativ Låg förutspår
en fortsatt minskning under resterande prognosperiod.
Värt att notera är att gruppen övergår från att ha varit antalsmässigt större än den äldre
mellanåldersgruppen, dvs. 65-79:åringarna, till att bli mycket mindre än denna. Glappet blir
som störst under åren 2017-2018. Det är inte sannolikt att kurvorna korsas igen under
prognosperioden och åren därefter.
Gruppen 55-64:åringar kommer även att ligga nära den allra äldsta befolkningsgruppen,
80:åringar och äldre, om dagens negativa utveckling står sig, vilken variant Låg främst
indikerar. Detta skulle i sådant fall vara något helt nytt för den demografiska utvecklingen i
Kungsör.
Bedömd framtida storlek på åldersgruppen 55-64:åringar:
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Dagens 1239 personer i gruppen kan väntas komma att minska och bli:
1 032 - 1 080 personer år 2015,
1 022 - 1 123 personer år 2020,
970 - 1148 personer år 2025 samt
876 - 1114 personer år 2030.
3.2.2 65-79:åringar
Av kurvdiagrammet framgår att mellanåldersgruppen, 65-79:åringar har ökat mycket kraftigt
från och med år 2001. Ökningen kan väntas pågå till år 2018, för att därefter minska i antal.
Under prognosperioden växer gruppen till att bli den i särklass största av de tre. Skillnaden
mellan de båda prognosalternativen är liten under inledande år för att öka gradvis under
senare prognosår.
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Bedömd framtida storlek på åldersgruppen 65-79:åringar:
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Nuvarande antal om 1 257 individer i denna mellanåldersgrupp, kan förmodas bli 1484-1500
vid år 2015, 1456-1518 stycken år 2020, 1370-1466 personer år 2025 samt 1275-1404 år
2030. Notera att den antalsmässiga toppen år 2016-18 för denna åldersgrupp inte framgår av
diagrammet ovan.
3.2.3 80 år och äldre
Gruppen har vuxit stabilt under åren 1968 fram till nuläget. Denna ökningstakt håller i sig till
år 2014-15, då takten späs på ytterligare. Först efter år 2030 kommer tillväten att avstanna.
Skillnaden mellan de båda prognosalternativen är ytterligt liten, vilket understryker den
bedömda utvecklingens sannolikhet.
Bedömd framtida storlek på åldersgruppen 80 år och äldre:
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Befintligt antal år 2009 på 443 personer i gruppen kan väntas öka till:
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453-466 år 2015,
514-526 personer år 2020,
625-647 personer år 2025 samt
719-768 personer år 2030.
Därefter planar ökning ut under efterföljande år för att sedan sjunka något.

3.2.4 Slutsatser och rekommendationer
Två stycken prognosalternativ har redovisats. Den troliga framtida utvecklingen av 5564:åringar, 65-79:åringar samt för gruppen 80 år-w, kan förmodas komma att befinna sig
mellan dessa båda prognoser. LST-prognosen utgör ”takvärden” för förväntat antal personer
inom respektive åldersgrupp, medan prognos ”Låg” kan förväntas utgöra bottenvärden.
Båda prognosalternativen förutsäger dock likande framtida utvecklingstendenser:
-

Antalet individer i den yngsta åldergruppen minskar (med viss återhämning i mitten av
prognosperioden. Framförallt gäller det för LST-prognosen).

-

Antalet personer i mellanåldergruppen ökar kraftigt t o m år 2018.

-

Antalet kungsörsbor i den äldsta kategorin ökar kraftigt fr om år 2014. En avstannande
utveckling kan väntas först under inledningen av 2030-talet.

En sammanställning av andelen 80-w i äldreomsorg visar att kommunen har en hög andel i
särskilda boendeformer i jämförelse med riksgenomsnittet. Å andra sidan har kommunen en
lägre andel äldre som får hemtjänst i ordinarie boende, se tabell nedan.

Andelen (%) 80 år-w i särskilt
boende för äldre resp. andel med
hemtjänst år 2008

Särskilda
boendeformer
Hemtjänst

Kungsör
Män Kvin
15
12

24
21

Riket
Män Kvin
11
18

18
26

Skulle dagens förhållanden stå sig, skulle det behövas ett betydande tillskott av särskilda
äldreboenden (kalkylerade värden), för dem som är 80 år och äldre.
Antal i särskilda boendeformer

År 2008
93

2020
108-111

2030
151-161

Om kommunen istället följde riksgenomsnittet skulle antalet platser bli (kalkylerade värden),
för 80 år och äldre:
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Antal i särskilda boendeformer
om rikets nivå följs

År 2008
67

2020
77-79

2030
108-115

Rekommendation
Insatser bör vidtas för att Kungsör ska följa riksgenomsnittens nivåer i framtiden.
Tillkommande seniorbostäder/trygghetsbostäder och ökad nivå hemtjänst är viktiga
åtgärder för att hålla ned behovet av särskilda äldreboenden i framtiden.
Ökningen av grupperna 55-64:åringar och 65-79:åringar tar i princip ut varandra. Gruppen 5564:åringar kan bedömas komma att minska, åtminstone fram till år 2021, därefter blir
utvecklingen mer osäker.
Gruppen 65-79:åringar kommer å andra sidan att växa kraftigt under kommande år, fram till
år 2018, därefter kan en minskning skönjas fram till prognosperiodens slut.
Den starka tillväxten av den senare gruppen gör antagligen att marknaden för senior- och
trygghetsbostäder späs på ytterligare i framtiden. Detta under förutsättning att gruppen
kommer att efterfråga seniorboenden i högre utsträckning än gruppen 55-64:åringar (vilken
sannolikt kommer att minska i omfattning).
Rekommendation
Kommunen ska verka för att seniorbostäder tillkommer i tillräcklig utsträckning, för
att hålla ned nivåerna på särskilda äldreboenden samt för att undvika ökad utflyttning
av äldre.
Om seniorboenden/trygghetsboenden inte tillkommer, uteblir avlastning av särskilda
äldreboenden, vilka i sådant fall måste öka i omfattning.

3.3 Bedömt delområdesunderlag
Det är ett stort företag att göra befolkningsprognoser på delområden. Det har inte funnits
möjlighet att göra detta för föreliggande studie, utan här måste enklare bedömningsgrepp på
sannolik framtida utveckling per delområde göras.
I tidigare avsnitt kartlades nuvarande befolkningsfördelning per delområde. Den får utgöra
bas tillsammans med ovan totalprognoser för bedömning av framtida underlag.
Det noterades i delområdesgenomgången att de flesta äldre finns i Kungsörs tätort, vilket i sig
är föga uppseendeväckande. Som ett exempel kan nämnas att 67 procent av Kungsörs 5564:åringar finns i Kungsörs tätort. Av detta görs här ett antagande att 67 procent av den totala
framtida förändringen av åldersgruppen, under kommande år, ska hänföras till Kungsörs
tätort. Valskog och Område A har tillsammans 15 procent av åldersgruppen i Kungsör, alltså
bör 15 procent av den totala framtida befolkningsförändringen för gruppen tillföras dessa
områden. Dessa förhållanden redovisas för samtliga områden i följande tabell.
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Kungsörs tätort
Valskog + A
Torpa + D
Område B
Område C

55-64 år
Andel
0,67
0,15
0,08
0,03
0,07
1

65-79 år 80-100 år
Andel
Andel
0,74
0,87
0,14
0,08
0,05
0,03
0,03
0,00
0,04
0,01
1
1

Summa
Andel
0,73
0,14
0,06
0,03
0,05
1

För att förenkla framskrivningen, så kommer även mittvärden mellan prognosvariant 1 och 2
att användas. Dessutom kommer fördelningen endast att göras på tre stycken större
delområden: Kungsörs tätort, Valskog + område A och Övriga områden (Torpa, B, C och D).
Att redovisa på mindre delområden skulle inte tjäna syftet, då mindre områden på
landsbygden har mycket små andelar äldre.
Utvecklingen inom Kungsörs tätort kommer heller inte att bedömas ytterligare på
områdesnivå, utan här räcker det med konstaterandet att de flesta äldre kommer att finnas i
område 2 och 4, även fortsättningsvis.
I redovisningen görs nedslag vart femte år.
Notera att det rör sig om en medelprognos mellan LST och Låg. Variationer från redovisade
resultat är därför troliga. De värden som redovisas måste ses som riktvärden, då det inte är
möjligt att uppge ett exakt antal individer i en viss åldersgrupp i framtiden. Ännu ovissare är
det att bedöma antalet per delområde.
Notera även att antalstoppen år 2018 för 65-79:åringar inte syns i diagrammen nedan.
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3.3.1 Kungsörs tätort
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Den äldsta åldersgruppen ”80 år och äldre” kommer att öka mycket kraftigt i tätorten.
Ökningen kan väntas ta fart ordentligt efter år 2015. Fram till år 2030 syns ingen avmattning
av tillväxttakten.
År 2015 kan åldersgruppen förväntas bestå av runt 400 personer. Femton år senare, år 2030,
så har antalet sannolikt ökat till runt 650 individer.
Mellanåldergruppen, 65-79:åringar, kommer att öka under de inledande prognosåren, med en
topp runt år 2018 (framgår ej av diagrammet). De kommer sannolikt att öka från dagens 925
personer till runt 1100 under perioden fram till år 2020, därefter kan förväntas en försiktig
avmattning under resten av prognosperioden. År 2030 har numerären minskat till en nivå om
c:a 990 personer.
Den allra yngsta gruppen, 55-64:åringar, bedöms komma att minska kraftigt under de
inledande prognosåren, men nivån kommer att stabiliseras därefter. Dagens antal om c:a 825
personer kommer att minska, förmodligen till en nivå om runt 700 individer under perioden
2015-2025, därefter kan ytterligare minskning bli trolig.
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3.3.2 Valskog + område A
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Valskog och område A kommer att få en befolkningsstruktur liknande den som finns i
Kungsörs tätort, innebärande att befolkningen åldras. Kurvorna som redovisar framtida nivåer
på 55-64:åringar och 65-79:åringar ”byter” således plats, där den yngre gruppen blir färre i
antal, samtidigt som de båda äldre blir fler i antal.
Den äldsta gruppen kommer att öka försiktigt under hela den redovisade prognosperioden.
Nuvarande nivå om 35 personer kommer att öka svagt till att bli runt 60 personer år 2030.
Mellanåldersgruppen 65-79:åringar, kommer att öka från dagens antal om c:a 180 personer till
en nivå om runt 215 under perioden 2015-2020. Toppnivån år 2018 syns dock ej i
kurvdiagrammet. Efter år 2020 kan en svag minskning av antalet bli trolig. Nivån tros bli runt
190 personer i åldersgruppen i Valskog sammantaget med område A år 2030.
Den yngsta åldersgruppen, dvs. 55-64:åringar, kan väntas komma att minska inledningsvis
från dagens nivå på nästan 190 personer till en nivå om runt 160. Under efterföljande år, t o m
år 2025, ligger nivån stabilt kvar på samma nivå. Därefter kan en mindre minskning skönjas
till år 2030.
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3.3.3 Övriga delar (område Torpa, B, C, D)
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Övriga delar, förutom Kungsörs tätort samt Valskog + område A, redovisas samfält i
diagrammet här ovan. För områdena Torpa, område B, C och D kan väntas relativt små
förändringar, sett till hela den redovisade prognosperioden.
I närtid kommer dock åldersgruppen 55-64:åringar att minska stadigt, från dagens c:a 230
personer till runt 195 år 2015. Denna yngsta åldersgrupp kan därefter förväntas stabiliseras på
samma nivå fram till år 2025, då gruppen minskar ytterligare något fram till prognosens slut.
Mellanåldersgruppen bedöms komma att uppvisa en spegelvänd utveckling och således öka
från dagens 150 personer till strax under 180 personer år 2015. Därefter sker en stabilisering
på samma nivå till och med 2020, då gruppen kan förväntas minska svagt. Vid periodens slut
bedöms att runt 160 individer finns i åldersgruppen.
Den äldsta gruppen, dvs. de som är 80 år och äldre, kan förväntas att öka svagt under hela
prognosperioden. Gruppens tillväxt blir liten i förhållanden till tillväxten i Kungsörs tätort och
Valskog + område A. Utifrån de båda prognoserna ”LST” och ”Låg” kan runt 15 personer
förväntas tillkomma i genomsnitt under den redovisade perioden i Kungsörs ”övriga delar”.
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3.3.4 Slutsatser och rekommendationer
73 % av Kungsörs 55-100:åringar finns i Kungsörs tätort. Med tanke på detta är det inte
överraskande att den största tillväxten av främst de äldre, också kan väntas ske där i
framtiden.
Det har ovan presenterats delområdesbedömningar för Kungsörs tätort, Valskog + område A
samt för Kungsörs övriga delar.
Slutsatser och rekommendationer per område:
Kungsörs tätort: Stor andel av tillväxten kommer att ske där. 80-w åringar kan väntas öka
kontinuerligt och kraftig. Runt 650 personer kan väntas år 2030. Det innebär en förhöjning på
över 250 personer under perioden. Mellanåldersgruppen kommer att öka inledningsvis, medan
den yngsta kan förmodas komma att minska under samma period.
Rekommendationer
Av detta görs bedömningen att seniorbostäder/trygghetsbostäder ska tillkomma i
Kungsörs tätort, i första hand. En del vanliga lägenhetsbostäder måste också göras
tillgängliga och omformas till trygghetsboenden i samma utsträckning som tillväxten av
äldre.
Seniorboenden/trygghetsboenden ska främst finnas i tätortens område 2 och 4, vilka
kommer att ha en stor del av målgruppen. Områdena är särskilt lämpade då de har ett
gott och centralt utgångsläge i tätorten, med närhet till service, handel och allmänna
kommunikationer.
Kommunen ska möta en betydande behovsökning av hemtjänst, färdtjänst och annan
kommunal service i tätorten. Detta för att möjliggöra kvarboende i så stor utsträckning
som möjligt.
Valskog +område A: Viss ökning av de äldre kan väntas ske. Den äldsta gruppen kan väntas
öka från nuvarande antal om 35 till runt 60 personer. Även i detta område kommer 5564:åringar att minska inledningsvis, medan 65-79:åringar ökar.
Rekommendationer
Seniorbostäder/trygghetsbostäder med lägre exploateringsgrad kan eventuellt
tillkomma i Valskogs tätort, om underlag och intresse möjliggör detta.
Kommunen ska möta en behovsökning av hemtjänst och färdtjänst i områdena.
Övriga områden: Ytterst svag tillväxt av de äldsta är att vänta. Mellanåldersgruppen ökar
något inledningsvis, medan den yngsta minskar.
Rekommendation
Kungsörs tätort får utgöra upptagningsområde för äldre som vill söka sig till
seniorboende och trygghetsboende.
Behovet av hemtjänst och färdtjänst ska mötas i övriga områden.
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4. Enkätundersökningen, preferenskartläggning
Under våren 2010 företog kommunen en enkätundersökning för att ringa in målgruppens
preferenser gällande främst kvarboende, seniorboende och trygghetsaspekter i boendet.
Resultatet av enkätundersökningen redovisas nedan. Enkäten som sådant redovisas i bilaga.

4.1. Bakgrundsvariabler
En enkät skickades ut till alla boende i kommunen i åldern 55 – 75 år. Totalt skickades 2 322
enkäter ut. Av dessa valde 962 personer att lämna svar på enkäten. 54 procent av de svarande
var kvinnor och 46 procent var män.
Ålders- och civilståndsfördelning redovisas i figur 2 och 3 nedan. Åldersfördelningen är
relativt jämn, men viss övervikt till grupperna 61-65 år och 66-70 år. 80 procent av de
svarande var gifta eller sammanboende.
4.1.1 Könsfördelning på de svarande
1 Kön
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4.1.2. Åldersfördelning.
2 Ålder
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4.1.3. Civilståndsfördelning
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4.1.4. Nuvarande bostadstyp och bondeform
De allra flesta var boende i eget småhus. Endast 16 respektive 3 procentandelar bodde i
hyreslägenhet respektive i bostadsrätt.
4 Nuvarande boende
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Annat:

4.1.5. Geografisk fördelning
67 procent av dem som besvarade enkäten bodde i Kungsörs tätort. 7 procent bodde i
kommunens andra tätort, Valskog. 11 procent fördelade sig på landsbygdsområdena Torpa,
Granhammar och Kungs Barkarö. 12 procent bodde på annan plats på Kungsörs landsbygd.
5 I vilken del av Kungsör bor Du?
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Utan att göra en mer detaljerad bortfallsanalys kan det likväl konstateras att färre män än
kvinnor har valt att besvara enkäten. Åldergruppen 55-75åringar består till 51,3 % av män och
48,7 % av kvinnor.
Den relativa åldersfördelningen i kommunen är
55−65-åringar: 31,4 %
61–65-åringar: 29,5 %
66–70-åringar: 22,9 %
71–75-åringar: 16,2 %
Åldersgruppen 55-60 år har besvarat enkäten i något mindre utsträckning. 61–65-åringar i
något i nära paritet med gruppens storlek. De båda äldre grupperna har besvarat enkäten i
högre utsträckning i förhållande till gruppernas relativa storlek.
Civilståndsfördelningen går ej att jämföra med SCB:s statistik, då denna följer en annan
indelningsgrund. Nuvarande boende går ej heller att jämföra med den SCB-statistik som
kommunen har.
De som besvarat enkäten följer väl den geografiska fördelningen av 55−75-åringar i
kommunen. Således går det inte säga att någon del av kommunen har blivit överrepresenterad
i svaren.
4.1.6. Hjälp av hemtjänst och/eller anhörig
De allra flesta hade vid enkätutskicket ingen hjälp vare sig av hemtjänst eller av anhörig.
Endast 6 procent fick någon form av hjälp i bostaden.
6 Har Du i dag hjälp av hemtjänst eller anhörig?
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Annan hjälp

Nej

4.2. Enkätresultaten
Frågor ställdes om synen på det egna framtida boendet, uppfattningen om hur man ville bo
redovisas i figuren nedan.
4.2.1. Preferenser om det egna framtida boendet
7 Hur vill Du bo i framtiden? (Markera alla alternativ som stämmer för Dig)
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80 procent av de svarande vill bo kvar i nuvarande bostad så länge som möjligt. Det är en
viktig iakttagelse, då viljan till detta kan generera en ökad efterfrågan på hemtjänst och andra
hushållsnära tjänster, se vidare diagrammet nedan. 26 procent skulle vilja flytta till en
seniorbostad eller trygghetsbostad om lämpliga sådana fanns. 18 procent hade dock inte
funderat på sitt framtida boende. 8 procent hade annat önskemål, bl a att flytta till annan
kommun.
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4.2.2. Behov som ska uppfyllas för kvarboende
Av dem som i nuläget bodde i småhus och ville bo kvar där så länge som, så var det viktigt,
för ungefär hälften av de som svarat på enkäten, att de fick någon form av hjälp med skötsel
av hushåll och tomt. Flest (46 procent) ville ha hjälp med snöskottning och sandning. Nästan
lika många ansåg att de skulle komma att behöva assistans med utemiljön, dvs.
trädgårdsskötsel mm. 30 procent såg ett behov av andra hushållsnära tjänster, bl a städning av
bostaden.
8 Denna fråga besvaras endast av Dig som bor i eget hus/villa och svarat ”Jag vill bo
kvar där jag bor så länge som möjligt” på fråga 8 . Vad är viktigt för Dig för att Du ska
kunna bo kvar så länge som möjligt?
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Annat nämligen:

4.2.3. Behov som ska uppfyllas för flytt till seniorboende
I enkäten fanns möjlighet att värdera olika faktorer utifrån vad man upplevde som viktigt i ett
framtida seniorboende. Villkoren graderades från 1 till 5, där fem poäng kan tolkas som
”Mycket viktigt”; fyra =”Viktigt”; tre = ”Någorlunda viktigt”; två = ”Mindre viktigt” och
slutligen ”Ej viktigt”(ett poäng). Följande faktorer värdesattas av de svarande utifrån den
uppfattade betydelsen för flytt till seniorboende eller trygghetsboende:
- Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning
- Närhet till affärer och service ska finnas
- Trygghetsfaktorer såsom portlås, säker utemiljö och bra belysning ska finnas
- Social gemenskap med grannar ska finnas
- Gemensamhetslokaler ska finnas
- Gemensamt kök och matsal ska finnas
- Husen med seniorbostäder ska inte innefatta annat boende
- Husen med seniorbostäder ska innefatta annat boende
- Lägenheterna ska åldersbegränsas
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4.2.4 (a) Viktiga faktorer för flytt till seniorboende
Vid en jämförelse av de olika faktorerna framgår att ”Närhet till service och affärer” upplevs
som den allra viktigaste faktorn för framtida seniorboende att söka uppfylla.
450

Någorlunda viktigt

400

Viktigt

350

Mycket viktigt

300
Antal

250
200
150
100
50
0

Hög krav på planlösningar och bekvämlighet är också viktigt för ett seniorboende att söka
infria.
Trygghetsfaktorer såsom portlås, säker utemiljö och bra belysning måste också förverkligas i
seniorboendet. Utformning av utemiljön och den upplevda tryggheten i fastigheten blir
således också avgörande för seniorbostadens attraktivitet.
Social gemenskap med grannar är relativt viktigt för många, men inte av avgörande betydelse.
Det är en tolkning man kan göra då relativt få har ansett denna faktor vara ”Mycket viktigt”.
Det samma kan sägas om frågan om gemensamhetslokaler ska finnas vid seniorboendet. En
mer djupgående analys av enkätsvaren påvisar att behovet till social gemenskap ökar med
åldern. Troligen har därmed de som är runt 75 år och äldre, och då särskilt ensamstående, ett
större behov av social samvaro än yngre personer.
Betydligt färre ansåg att gemsamt kök och gemensam matsal var viktigt. Det är också den
faktor som flest har markerat som oviktig (128 personer). Se figur nedan.
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4.2.4(b) Faktorer som inte påverkar flytt till seniorboende
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Att seniorbostäderna inryms i ”vanligt boende” kontra att seniorbostaden istället finns i ett
särskilt hus med bara seniorboende, var faktorer som endast ett fåtal ansåg vara viktigt. Något
färre ansåg att seniorboendet ska finnas i ett särskilt hus med bara seniorboende för att vara av
intresse. Något fler ansåg att lägenheterna borde vara insprängda i vanliga flerfamiljshus. Av
detta dras slutsatsen att båda perspektiven bör uppfyllas, om möjligt. Lägenheter i befintliga
flerfamiljhus skulle således kunna göras om för att passa för seniorboende. Attraktiva
lägenheter i markplan och i flerfamiljhus med hissar och rymliga balkonger mm.,
företrädesvis i centrala lägen, borde vara särskilt intressanta att omforma (se vidare nedan).
Vid nyuppförande av tillkommande flerfamiljshus kan vissa hus (alternativt vissa delar av
huset) göras till ett mer avskilt boende för seniorer samtidigt som andra nyuppförda hus också
inrymmer andra boendeformer.
Ytterligt få tyckte att det borde finnas en åldersgräns för tillträdet till seniorlägenheter, vilket
ytterligare förstärker en tanke om att också nyuppförda hus bör ha en blandad karaktär där
övriga boendeformer kan tillåtas, likväl som övriga åldersgrupper.
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4.2.5(a) Viktiga faktorer för flytt till trygghetsboende
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Närhet till service och affärer var den viktigaste faktorn för dem som var intresserade av att
bo i en trygghetsbostad. Andra trygghetsfaktorer (såsom tillgång till personal, larm, portlås,
bra belysning och säker utemiljö) följde tätt efter. Önskemålet om att boendet ska leva upp till
höga krav på planlösning och bekvämlighet, var också mycket viktigt.
Betydligt färre ansåg att de olika gemenskapsfaktorerna (dvs. möjlighet till social gemenskap
med grannar, gemensamhetslokaler för aktiviteter samt gemensamt kök och matsal), var av
stor vikt. Gemensamt kök och matsal markerades också som mindre viktigt och ej viktigt av
många, se diagrammet nedan.
Ett likande mönster uppvisades i fråga om trygghetsbostäder skulle vara förlagda till särskilda
seniorbostadshus. Många markerade den som mindre viktig och ej viktig.
Väldigt få hade uppgett att det var ”mycket viktigt” alternativt ”viktigt” att lägenheterna fanns
införlivade i vanliga bostadshus.
Att det finns en åldersgräns för tillgång till bostäderna var den faktor som flest hade angivit
som oviktig. Den ansågs således som ”mycket viktigt” av ett litet fåtal, se diagrammet nedan.
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4.2.5(b) Faktorer som inte påverkar flytt till trygghetsboende
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4.2.6. Preferenser om lägenhetsstorlek
En enkätfråga ställdes om vilken lägenhetsstorlek man fördrog vid flytt till annat boende. De
allra flest föredrog att flytta till tre rum och kök. Två rum och kök var också en starkt
efterfrågad lägenhetsstorlek. Fyra rum eller större hade uppgetts av ett fåtal. Ännu färre
efterfrågade ett rum och kök.
Det framgick av tidigare avsnitt att de allra flesta som besvarat enkäten bodde i eget småhus
(77 procent) samt levde med maka/make eller var sambo (80 procent). Det kan förklara att 2-3
rum och kök ansågs vara lagom för de flesta, se diagrammet nedan.
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4.2.7. Betalningspreferens för seniorbostäder och trygghetsbostäder
En majoritet svarade att de inte var beredda att betala mer för seniorboende och
trygghetsboende än för en vanlig lägenhet. Det kan givetvis tänkas att somliga avstått från att
”flagga för” en alltför hög betalningsvilja i enkätsvaren. Nästan 140 personer ansåg sig dock
ha en högre betalningsvilja för dessa former av boende.

12 Skulle Du som är intresserad av att flytta till ett Seniorboende eller Trygghetsboende vara
beredd att betala mer för detta än för en vanlig lägenhet
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4.2.8 Upplåtelseformer
En fråga behandlade vilken upplåtelseform man föredrog för senior- och trygghetsboende. De
allra flesta, 412 personer, föredrog hyresrätt som upplåtelseform. 211 kunde tänka sig att
flytta till en bostadsrätt och 121 personer upplevde den kooperativa hyresrätten som attraktiv.

450

13 Vilken/vilka upplåtelseformer kan Du tänka Dig för ett senior/trygghetsboende? (Markera alla
alternativ som stämmer för Dig)
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Kooperativ hyresrätt

4.2.9 Viljan att flytta till senior- eller trygghetsboende i annan del av kommunen
Flertalet, 462 personer, ansåg sig kunna flytta till en annan del av Kungsör för att få tillgång
till senior- eller trygghetsbostäder. Relativt många, närmare 300 personer, ansåg sig dock inte
kunna eller vara villiga att byta område för att bosätta sig i sådana bostäder. Denna grupp vill
således bo kvar inom nuvarande bostadsområde.
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14 Kan Du tänka Dig att flytta till en annan del av Kungsör än där Du bor nu?
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4.2.10 Övriga synpunkter
Det fanns en möjlighet att i enkäten lämna ”övriga synpunkter”. Många tog här tillfället i akt
och lämnade synpunkter mer i detalj på ett framtida seniorboende eller trygghetsboende. Det
framgick bl a att många efterfrågar seniorboende i radhus-, kedjehus-, och parhuskaraktär
med möjlighet till egen och/eller gemensam grönyta. Följande citat återspeglar önskemålen
väl:
- Önskar att det fanns små marklägenheter med lite uteplats för pensionärer.
- Bostad i markplan typ som gruppbostad.
- Önskar enplansradhus med uteplats och liten täppa i söderläge.
- Skulle vilja bo i en enplanslägenhet byggt i 4-kant med trädgård och samvaro i mitten. Ev
tvåplan men inte några lyxiga lägenheter bara det nödvändigaste. Detta skulle ligga nära
centrum och järnvägen. För oss som ej har bil och barnbarnen långt bort.
- Det som saknas i Kungsör är att det inte finns något alternativ mellan villa och lägenhet. De
alternativ jag kan tänka mig är ett mindre enplanshus typ radhus.
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- 1-plans radhus, 2-3 rok, inglasad altan, utan krav på gräsklippning, trädgårdsskötsel.
snöskottning. (ev städhjälp). Hyres- eller bostadsrätt. Tvättmaskin i badrum.
- Gärna med en trivsam utemiljö typ trädgård och möjlighet till sittplatser och grönska.
- Jag är bara intresserad av ett seniorboende i markbostad t.ex. radhus med trädgårdstäppa
annars stannar jag i min villa så länge jag orkar.
- Lugnt område tillgång till innegård med sittgrupper, planteringar, tillgång till aktiviteter av
olika slag.
- När jag inte orkar bo i huset längre så vill jag bo i en lägenhet i markplan med en gräsplätt
och det ska vara hyresrätt.
- Idealet i radhus med små egna tomter som klipps av kommunen. Kringbyggt med
gemensamma uteplatser med träd och skugga. Det ska ingå parkeringsplats och restaurang
med hyfsade priser och lite gemensamhetsutrymmen.
Samtidigt var det många som underströk att de önskade bo i en central lägenhet, men i lugnt
läge, med hiss och balkong:
- När man blir äldre vill man bo centralt. Bebygg gamla kyrkogården där finns plats för
många av oss 40-talare.
- När man arbetar är Kungsör effektivt. Nära! enkelt! bekvämt! Men på fritiden är orten
tråkig: -Arkitektur, -miljö i tätorten, -aktiviteter, -uteliv. Vill bo i en mer levande miljö när
arbetet är utbytt mot pension.
- Samhällsservice är viktig t ex fungerande läkarvård och tandvård och kommunal service.
- I centrum.
- När jag inte orkar bo kvar i villan längre, kan jag tänka mig en modern, bekväm lägenhet ca
3 rum o kök nära centrum.
- Närhet till affärer och offentliga lokaler samt grönområden.
- Markplan i centrum.
- Nära till affär, vårdcentral.
- Att det finns hiss, stor balkong. Nära till affär.
- Det ska vara centralt närhet till affärer och offentliga lokaler. Ej nere vid Västergårdarna
det är lång från centrum. T ex bygg seniorbostäder på tomten nedanför Tallåsgården.
- Centrum, nära affärer, balkong/uteplats.
- Mitt boende är lätt, nära till tvättstuga och affär. Det enda som är störande är trafiken.
Alldeles för hög fart bor på Drottninggatan.
- Gärna bostad nära butiker, buss och järnvägsstation.
- Ett hus med hiss rejäla balkonger centralt fast inte vid Drottninggatan där det är ett himla
liv.
Många framförda även att kommunhuset borde ge plats för seniorbostäder:
- Kommunhuset skulle vara bra. Nära till affärer.
- Bygg om kommunalhuset till 55+ bostäder.
- Gör det nuvarande till seniorboende med påbyggda 10 kvm påbyggda stora balkonger
(centralt)!
- Kungsörs kommunalhus bör bli seniorboende. Kommunen flyttar kommunalhuset till fd
Ulvesund.
- Gör om kommunalkontoret till senior/trygghetsboende. Område finns också mellan
Skolgatan och Karlavägen.
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En del påpekade också att de kommer att efterfråga boende i ”servicehus”, dvs. boende med
hög trygghet och hög servicenivå:
- Då jag tycker Misteln fungerar bra för mina anhöriga önskar jag mig ett liknande boende
utan behovsprövning så jag kan flytta dit medan jag är "något" frisk. Personalen är toppen
där.
- När jag inte kan bo kvar vill jag bo på ett ålderdomshem!
- Jag efterlyser den gamla typen av ålderdomshem för våra äldsta! För egen del vill jag, så
långt möjligt sköta mitt boende själv, men om jag får något funktionshinder vill jag nog till ett
senior- eller trygghetsboende!
- Misteln är ett bra alternativ.
Närhet till vatten upplevdes som attraktivt för en del:
- Utsikt över vatten.
- Rusta och bygg om husen nere vid ån/bron till seniorboende. Med balkong till alla
lägenheter samt hissar.
- Rusta brohuset som ligger längs med ån och sätt balkonger mot å-sidan. Det skulle bli fint.
- Bygg ut och gör om Borgvik till seniorboende.
- Varför inte bygga om hyreshusen vid bron till seniorboende? Det har fint läge vid
Arbogaån.

Somliga framhåller att de kommer att byta kommun då villan måste säljas:
- När jag (vi) inte längre kan bo kvar i vårat hus, flyttar vi till Köping.
- I dag väljer många att bo kvar i sitt hus fast de egentligen inte orkar eller innerst inne vill.
Vet att m ånga "pigga" åldringar väljer andra orter då alternativ i Kungsör ej finns.
- Det är bra att göra en sådan här undersökning men jag kan absolut inte tänka mig att bli
pensionär i Kungsör. Därför flyttade vi till Örebro under 2009.
- Tack för förfrågan. Efter 31 år i kommunen har vi valt att flytta till Eskilstuna med tillgång
till anpassat boende och aktiviteter - nöjen - restauranger.
- I Kungsör finns i dagsläget ytterst få lägenheter där jag skulle vilja bo. För mig är
karlaskolan inget alternativ. Kan tänka mig att flytta till Köping.
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4.2.11. Slutsatser och rekommendationer
41,5 procentandelar av dem som erhållit enkäten valde att besvara den. Av de besvarande var
54 procentandelar kvinnor. Ålderfördelningen på dem som besvarat var relativt jämn, men
flest svarande fanns i gruppen 61-70 år. De allra flesta, 80 procent, var gifta eller
sammanboende. En nästan en lika stor andel bodde i småhus. De som besvarat enkäten var
spridda över kommunen i överensstämmelse med befolkningsfördelningen. En tydlig övervikt
fanns därmed till Kungsörs tätort.
80 procent av de svarande vill bo kvar i nuvarande bostad så länge som möjligt. Av detta dras
slutsatsen att en ökad efterfrågan på hemtjänst och andra hushållsnära tjänster kommer att ske.
Av dem som i nuläget bodde i småhus och ville bo kvar där så länge som, så var det viktigt,
för ungefär hälften, att de fick någon form av hjälp med skötsel av hushåll och tomt. 30
procent såg ett behov av andra hushållsnära tjänster, bl a städning av bostaden.
Rekommendation
Kvarboende ska möjliggöras genom att hemtjänsten utvecklas. Marknaden för
hushållsnära tjänster torde även komma att öka betydligt.
26 procent skulle vilja flytta till ett seniorboende (19 %) eller trygghetsboende (7 %) om
sådana fanns. Av dem som besvarat enkäten skulle således runt 250 personer kunna tänka sig
att flytta till lämpliga lägenheter. I sammanhanget kan man notera att 150 personer ansåg sig
ha en högre betalningsvilja för lämpliga lägenheter.
Rekommendation
Det finns behov av att främst seniorbostäder tillkommer i Kungsör. Om lägenheterna
blir attraktiva, torde det som mest röra sig om bostäder för 250 personer. Marknaden
måste dock ytterligare prövas.
I enkäten fanns möjlighet att värdera olika faktorer utifrån vad man upplevde som viktigt i ett
framtida seniorboende och trygghetsboende. Vid en jämförelse av de olika faktorerna framgår
att:
•

”Närhet till service och affärer” upplevs som den allra viktigaste faktorn för framtida
seniorboende att söka uppfylla.

•

Höga krav på planlösningar och bekvämlighet är också viktigt för ett seniorboende att
söka infria.

•

Trygghetsfaktorer såsom portlås, säker utemiljö och bra belysning måste också
förverkligas i seniorboendet.

•

Social gemenskap med grannar är relativt viktigt för många, men inte av avgörande
betydelse.

Att seniorbostäderna inryms i ”vanligt boende” kontra att seniorboendet istället finns i ett
särskilt hus med bara seniorboende, var faktorer som ett fåtal ansåg vara viktiga frågor. Av
detta dras slutsatsen att båda perspektiven bör uppfyllas, om möjligt.
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Rekommendation
Vissa lägenheter i lämpliga befintliga flerfamiljhus skulle kunna göras om för att passa
för seniorboende. Attraktiva lägenheter i markplan och flerfamiljhus med hissar och
rymliga balkonger, företrädesvis i centrala lägen, borde vara särskilt intressanta att
omforma.
Rekommendation
Vid nyuppförande av tillkommande flerfamiljshus i (starkt) centrala lägen kan vissa hus
(alternativt vissa delar av huset) göras till ett mer avskilt boende för seniorer.
Rekommendationer
Lägenheterna ska uppfylla höga krav på planlösning och bekvämlighet. Utemiljön bör
även vara tilltalande. Balkong alternativt uteplats på markplan bör finnas.
Trygghetsfaktorer och en säker utemiljö måste också förverkligas.
Möjlighet till social gemenskap bör finnas. Gemensamhetslokaler och gemensam
trädgård bör finnas där så är möjligt.
Se vidare avsnitt 1.9 ”Tillgänglighetskriterier för seniorbostäder och trygghetsbostäder
att uppfylla”.
Ytterligt få tyckte att det borde finnas en åldersgräns för tillträdet till seniorlägenheter, vilket
ytterligare förstärker en tanke om att också nyuppförda hus bör ha en blandad karaktär där
övriga boendeformer kan tillåtas, likväl som olika åldersgrupper.
De allra flest föredrog att flytta till två eller tre rum och kök.
Rekommendation
Vid nyuppförande av seniorbostäder i flerfamiljshus bör lägenhetsstorleken
företrädesvis vara 2-3 rum och kök. De befintliga lägenheter som omformas bör också
vara av denna storlek.
En majoritet svarade att de inte var beredda att betala mer för seniorboende och
trygghetsboende än för en vanlig lägenhet. Nästan 140 personer ansåg sig dock ha en högre
betalningsvilja för dessa former av boende.
Rekommendation
Det finns ett behov av att nuvarande utbud av lägenheter i Kungsör kompletteras för att
nå gruppen som har högre betalningsvilja och dem som bor i småhus.
De allra flesta, 412 personer, föredrog hyresrätt som upplåtelseform. 211 kunde tänka sig att
flytta till en bostadsrätt och 121 personer upplevde den kooperativa hyresrätten som attraktiv.
Rekommendation
Olika upplåtelseformer för seniorbostäder och trygghetsbostäder bör finnas.
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Flertalet, 462 personer, ansåg sig kunna flytta till en annan del av Kungsör för att få tillgång
till senior- eller trygghetsbostäder. Närmare 300 personer vill dock bo kvar inom nuvarande
bostadsområde.
Flertalet äldre finns i Kungsörs centralaste delar, se vidare avsnittet om ”Demografisk analys
och underlagskartläggning för seniorbostäder”.

5. Nuvarande utbud av tillgängliga lägenheter och
KFAB:s marknadsbedömning
Det finns ett flertal indikatorer på behov av tillkommande senior- och trygghetsbostäder.
Ett ökat tryck på socialförvaltnings särskilda boenden för äldre har noterats. Efterfrågeökning
kan till del bero på att det saknas tillräckliga bostäder i skiktet mellan ordinärt boende och
särskilt boende för äldre. Socialförvaltningen menar att efterfrågan på särskilt boende skulle
minska om fler tillgängliga senior- och trygghetslägenheter fanns att tillgå lokalt.
Likaså har genomgången av befolkningsstatistik och den förväntade utvecklingen av
åldersgrupperna 55-64 år, 65-79 år och 80-w år pekat på att en ökad efterfrågan kommer att
uppstå framledes.
Dessutom gjorde svaren på enkäten tydligt att redan i dagsläget så finns en ganska betydande
efterfrågan på tillkommande bostäder för seniorer och trygghetsbostäder.
I detta avsnitt kartläggs nuvarande utbud av tillgängliga lägenheter i KFAB:s
lägenhetsbestånd. KFAB har därtill gjort en övergripande bedömning av marknadspotentialen
för tillkommande seniorbostäder, både nyproducerade och omställda befintliga bostäder.
Utöver KFAB:s marknadsbedömning om tillkommande seniorlägenheter, torde det också
finnas ett underlag för andra typer av bostäder, bl a gruppbyggda seniorvillor.

5.1 Nuvarande utbud av lägenheter med hög tillgänglighet i KFAB:s
bestånd
Totalt finns det 171 lägenheter med hiss i KFAB:s bostadsbestånd. Många finns i centrala
lägen samt i området ”Häggen”. Sätts denna ”bild” i relation till enkätsvaren beträffande var
efterfrågade lägenheter borde finnas för att vara attraktiva, så finns en viss överensstämmelse,
då flertalet tillfrågade efterfrågade lägenheter i centrala delar av Kungsör, i närheten av
service och handel.
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Fastigheter med hiss idag (2011-02-28):
Adress
Hornsgatan 6 B
Hornsgatan 10 B

Fastighetsbeteckning
Ryttaren
Ryttaren

antal lägenheter
9
9

Frejgatan 4 A
Frejgatan 4 B

Lekmannen
Lekmannen

9
9

Odengatan 2 A
Odengatan 2 B

Lekmannen
Lekmannen

9
9

Stortorget 2 A

Komministern

6

Syrenvägen 1 B

Häggen 1

14

Karlavägen 37 B

Häggen 1

10

Syrenvägen 2 B

Häggen

14

Kinnekullevägen 3 A
Kinnekullevägen 3 B
Kinnekullevägen 3 C

Häggen
Häggen
Häggen

4
5
6

Trappgatan 2

Ulv 4

12

Sveavägen 12 A
Sveavägen 12 B

Ulv 9
Ulv 9

6
10

Tornvägen 5

Oden 10

5

Nygatan 9

Gropen

7

Drottninggatan 40 B

Mimer

6

Skolgatan 1

Kaplanen

12

Totalt

171 st

Dessutom finns 83 lägenheter på bottenvåning utan trapp, vilka KFAB bedömer vara
högtillgängliga lägenheter med ”markkontakt”. Nästintill samtliga av dessa finns i
bostadsområdet ”Häggen” i Kungsörs tätorts västra del, se tabell nedan.

Adress

Fastighetsbeteckning

antal lägenheter

Drottninggatan 4 B

Rex 1

3

Syrenvägen 1 A

Häggen 1

3
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Syrenvägen 1 C

3

Syrenvägen 3 A
Syrenvägen 3 B

2
2

Syrenvägen 5 A
Syrenvägen 5 B

2
2

Föreningsgatan 13 B

2

Karlavägen 37 B

2

Karlavägen 35 A
Karlavägen 35 C

2
2

Föreningsgatan 9 A
Föreningsgatan 9 B

2
2

Föreningsgatan 11 A
Föreningsgatan 11 B

2
2

Syrenvägen 2 A
Syrenvägen 2 C

Häggen 2

3
3

Kinnekullevägen 1 A
Kinnekullevägen 1 C

2
2

Ytterligare högtillgängliga lgh i Häggen 1, 2
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Totalt

83

Sammantaget torde det således finnas runt 254 tillgängliga lägenheter med hiss eller på
markaplan i KFAB:s bestånd.
En fördelning till dem som är i störst behov av tillgängliga lägenheter skulle kunna ske om en
särskild kö för tillgängliga lägenheter upprättades. KFAB har i nuläget en kö-lista till
tillgängliga lägenheter, enligt nedan.

5.2 Kölista till tillgängliga lägenheter
Kö idag till lägenheter med tillgänglighet
Det söks både lägenheter med hiss samt bostäder med markkontakt.
Intern kö
Extern kö
2 rok
10
13
3 rok
5
24
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5.3 Lägenheter som kan kompletteras
KFAB anser att följande fastigheter är lämpade för tillgänglighetsåtgärder.

Fastigheter som kan kompletteras med hiss:
Adress
Fastighetsbeteckning
Torsgatan 2
Komministern
Stortorget 2 B
Komministern
Drottninggatan 35 ABCD Runsten
Totalt

antal lägenheter
6
6
9 st per uppgång
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KFAB konstaterar, utifrån enkätresultaten, befolkningsprognoser och egna bedömningar, att
det dessutom finns ett behov av nyproduktion av senior- och trygghetsbostäder i Kungsörs
tätort. KFAB:s nyproduktion och omställning skulle kunna uppgå till runt 10-20 lägenheter
per år under en 3-årsperiod. Vid omställning och nyproduktion förordar KFAB följande
prioriteringslista:

5.4 Nyproduktion och omställning
KFAB:s prioritering av ”nya” lägenheter
1. Nyproduktion av lägenheter på fatigheten Ulw 14 ger 15 – 20 st lägenheter.
2. Ombyggnation av KFAB:s kontorshus, Kinnekullavägen 9 - ger 18 st nya lägenheter.
3. Installation av hiss i befintliga fastigheter.
Vid nyproduktion och ombyggnationer är det viktigt att bostadsmiljön tänks igenom och
anpassas. Särskilt ombyggnationen av KFAB:s kontorshus bör utformas med så hög
trygghetsnivå som möjligt, för att motverka onödig efterfrågan på socialförvaltnings särskilda
boenden för äldre.
Ytterligare förändringar i beståndet kan övervägas. I fastigheten Rex är uthyrningsgraden
relativt låg. Möjligheten till rivning och nyproduktion av ett eller två punkthus på fastigheten
bör analyseras vidare. Tillkommande byggnation på fastigheten Kaplanen kan även vara av
intresse, enligt KFAB.
Enkätsvaren påvisade också ett behov av tillkommande lägenheter med låg exploateringsgrad
i någorlunda centrala områden. Det framgick att många efterfrågar seniorboende i radhus-,
kedjehus-, och parhuskaraktär med möjlighet till egen och/eller gemensam grönyta.
Kommunstyrelsens förvaltning gör därför bedömningen att tomtmark för seniorvillor,
seniorkedjehus och liknade bostadstyper kompletterar utbudet och måste prövas vidare i
Kungörs tätört och ev. i Valskog. Lägen för dessa bostadstyper kan bl a sökas i närheten av
centralvallen och söder ut. Möjligheterna bör undersökas och värderas i en kommande
översiktsplan.
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5.5 Slutsatser och rekommendationer
I rapporten har noterats ett flertal indikatorer på behov av tillkommande senior- och
trygghetsbostäder i Kungsör. Socialförvaltningen har noterat ett onödigt hårt tryck på
särskilda boenden för äldre, då alternativ saknas för dem som inte har ett så stort vårdbehov
men ändå kräver ökad trygghet och tillgänglighet i boendet. Socialförvaltningen menar att
efterfrågan skulle minska om fler tillgängliga senior- och trygghetslägenheter fanns att tillgå
lokalt.
Likaså har genomgången av befolkningsstatistik och den förväntade utvecklingen av
åldersgrupperna 55-64 år, 65-79 år och 80-w år pekat på att en ökad efterfrågan kommer att
uppstå framgent.
Enkätsvaren gav dessutom att det finns en ganska betydande efterfrågan på tillkommande
seniorbostäder.
I avsnittet ovan kartlades nuvarande utbud av tillgängliga lägenheter i KFAB:s
lägenhetsbestånd. Runt 250 lägenheter klassas av KFAB som tillgängliga, då de antingen har
hiss eller finns på bottenplan, utan trapp.

Rekommendationer
Ytterligare tillgänglighetsåtgärder bör vidtas för att anpassa utformningen av
lägenheterna. Lägenheterna bör klassas efter tillgänglighetsnivå.
Kösystem för seniorbostäder och trygghetsbostäder bör upprättas. Finns personer med
stort behov av behov av trygghetslägenheter bör de prioriteras i kösystemet.

KFAB bedömer är att det finns en av marknadspotentialen för tillkommande seniorbostäder,
både nyproducerade och omställda befintliga bostäder. Runt 50 lägenheter kan kompletteras
med hiss och runt 35 nyproducerade lägenheter skulle kunna tillkomma. Byggnationstakten
skulle kunna vara runt 10-20 omställda eller nyproducerade lägenheter per år.
Rekommendationer
KFAB:s prioriteringslista följs innebärande byggnation på fastigheten Ulw.
Ombyggnation av KFAB:s kontorsyta bör generera lägenheter med extra hög trygghet
och tillika prioriteras.
Installation av hiss kompletterar antalet tillgängliga lägenheter i Kungsörs centrala
delar.
”Tillgängliga lägenheter” ska även uppfylla rekommendationerna i avsnitt 4.2.11.
Rekommendation
Förändringar av fastigheten Rex bör undersökas vidare. Dessutom kan fastigheten
Kaplanen kompletteras med tillkommande bostäder. Ytterligare starkt centrala lägen
kan sökas i översiktplan för Kungsör.
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Utöver KFAB:s marknadsbedömning om tillkommande seniorlägenheter, torde det också
finnas ett underlag för andra typer av bostäder, bl a seniorvillor i grupp. Det framgick tydligt
av enkätsvaren att denna typ av bostäder efterfrågas.
Rekommendation
Även dessa bostadstyper bör undersökas vidare i en kommande översiktsplan.
Rekommendation
Alla förändringar av beståndet med rikting mot målgruppen för senior- och
trygghetsboende ska uppfylla fastlagda kriterier. Kriterierna ska utarbetas av
socialförvaltningen och KFAB.
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