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Hur boendeformer for äldre 

hanteras i Sverige 

KRISTINA TRYGG 

Att begreppet äldreboende försvann från den officiella terminologin i 

Sverige för snart 10 år sedan har kanske gått många förbi? Detta var ett 

resultat av den nationella äldreboendedelegationens arbete 2008, där 

terminologin och kategoriseringen för äldres boenden kom att föränd

ras och exempelvis benämningen äldreboende utgick. Detta har 

skapat en planeringsmässig utmaning eftersom de nya riktlinjerna 

inte diskuterar hur befintliga kategoriseringar av boenden för äldre, 
såsom äldreboenden, ålderdomshem, servicehus och sjukhem ska 

hanteras i den nya policystruktur som delegationen introducerade. 

Utredningen föreslog hur kommunerna skulle hantera de äldres situa

tion med hjälp av olika typer av nya boendeformer såsom vård- och 

omsorgsboende, seniorboenden och trygghetsboenden. Det finns 
dock ingen tydlig plan för hur övergången till de nya boendetyperna 

ska hanteras. Det har lett till att både kommuner och fastighetsbolag 

fortfarande lever i ovisshet om hur befintliga boenden för äldre ska 

övergå till den nya strukturen. Samtidigt har nationella äldreboende

delegationen fastslagit att behovet av bostäder för äldre är stort och 
att det redan 2008 saknades möjligheter för kommuner att leva upp 

till den efterfrågan som fanns. Den demografiska utvecklingen i 

Sverige att en större andel av befolkningen blir äldre varje år leder till 
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att det måste tas fram fler boenden för äldre och att särskilda vård
och omsorgsboenden måste skapas. 

Det här kapitlet syftar till att förstå utvecklingen av de förslagna bo

endeformer för äldre som sedan 2008 genomsyrar svensk planering. 

Äldreboendedelegationens förslag ledde också till att lagar instiftades 

under 2010 {se ex. 2009:47 ). Delegationen skriver att de nya begreppen 
och termerna skulle användas i officiell statistik, i lagar och förord

ningar. Förhoppningen var också att de nya boendeformerna skulle un

derlätta för de verksamheter som berörs, såsom kommuner, hemtjänst, 

fastighetsbolag, men också för de äldre och deras anhöriga. En förut

sättning för att kunna förändra befintliga boendeformer är att det finns 

en tydlig begreppsapparat och en förståelse kring dessa. Mer generellt 

syftar det här kapitlet till att bidra med kunskap om de planeringsut

maningar som uppstår när gamla begrepp för boenden för äldre ska 

hanteras i nya policystrukturer. 

Kapitlet börjar med att reda ut vilka olika boendeformer som finns 

för äldre efter äldreboendedelegationens arbete 2008. Här tas även 

gamla begrepp för boendeformer upp för att visa på vidden av proble

matiken och den begreppsförvirring som finns. Därefter lyfts kärnpro

blematiken kring olika boendeformer och vilka följdeffekter det får för 

berörda verksamheter liksom för de äldre och deras anhöriga. Efter det 

följer en kort beskrivning av hur situationen ser ut för äldre i Sverige för 

att visa på hur många som berörs och på komplexiteten i planeringen 

av boenden för äldre i Sverige. Härefter presenteras ett konkret fall i en 

mellanstor svensk stad där problemen med olika boendereformer och 
benämningar av dessa ställts på sin spets. Exemplet illustrerar berörda 

verksamheters syn och perspektiv på boenden för äldre och vilken roll 

detta spelar vid planering av boenden för äldre. Det specifika fallet rör 

ett byggnadskomplex som ska renoveras. Idag inrymmer byggnaden 

hyresrätter för äldre (serviceboende), vanliga hyresrätter och demens

boende. Metodologiskt bygger kapitlet på intervjuer, tidsdagböcker, 
observationer, workshops och möten med personer som arbetar på de 

berörda verksamheterna och som är eller har varit involverade i den 
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planerade renoveringen samt med boende i byggnaden. Även nationella 
och lokala policydokument som berör äldres boenden ingår i det empi

riska materialet. 

BOENDEFORMERFÖRÄLDRE 

Sedan Äldrereformen 1992 är det kommunerna i Sverige som har ansvar 
för äldres boenden samt den vård som krävs för de boende. Samma år 

infördes även socialtjänstlagen. I och med äldrereformen infördes be

teckningen särskilt boende för sjukhem, ålderdomshem, gruppbostäder 

och andra boendeformer för äldre. Särskilt boende ska biståndsdedö

mas med insatser enligt socialtjänstlagen. Det var denna reform som 

har kommit att ändrats i samband med äldreboendedelegation och 

medförde att både begrepp och boendeformer kom att förändras. Enligt 

äldreboendereformen från 2008 försvinner begreppet särskilt boende 

och det ska numera finnas tre olika typer av boenden för äldre: 

"De begrepp som delegationen föreslår är seniorbostäder, trygghetsbo

städer och vård- och omsorgsboende:' (SOU, 2008:113, s. 47 ). 

Vård- och omsorgsboende är anpassade för äldre på olika sätt och tidig

are kallades den här typen av vårdboende för särskilt boende enligt so

cialtjänstlagen. Delegationen menade att begreppet särskilt boende 

(vanligen förkortat SÄBO) gav upphov till förvirring och oklarheter ef
tersom olika benämningar för särskilt boende, såsom äldreboenden, 

ålderdomshem, servicehus och sjukhem, lätt blandades samman. Be

greppet vård- och omsorgsboende förväntades bättre beskriva den bo

endeform som hänvisas och beskrivs som särskilda boendeformer. 

Vård- och omsorgs boende fungerar som ett gruppboende och ska kun

na nyttjas den sista tiden i livet när behovet av hjälp och stöd är stort. 
Det finns exempelvis särskilda gruppboenden för människor med de

mens. I ett vårdboende har de äldre egna lägenheter med hyreskon

trakt, och lägenheterna är förlagda i närheten av varandra, med till-
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gång till gemensamma utrymmen såsom kök och vardagsrum. Vanligt
vis består varje lägenhet av ett rum med pentry, hall och badrum med 

egen tvättmaskin. De äldre möblerar lägenheten med egna möbler, för

utom sängen som ingår i boendet. Det finns tillgång till omvårdnads

personal dygnet runt, och tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast och 

arbetsterapeut. För att få plats på ett vård- och omsorgsboende krävs 

beslut om bistånd från socialkontoret. Den här typen av boende är: 

"en boendeform för äldre som omfattas av rätten till bistånd enligt social

tjänstlagen. I boendet erbjuds service, personlig omvårdnad och hem

sjukvård dygnet runt (heldygnsomsorg). Vård- och omsorgsboenden 

upplåts med hyresrätt för personer som bor permanent i denna boende

form" (SOU, 2008:113, s. 50 ). 

Boverket gör varje år en bostadsmarknadsundersökning. I 2017 års en

kät uppgav 125 kommuner {av 290) att de har ett underskott på vård
och omsorgsbonden för äldre i sin kommun, och det är en ökning från 

förgående år. Samtidigt var det ett minskat antal kommuner som upp

gav att de hade ett överskott (15 kommuner) av vård och omsorgsboen

de. Det är enbart 98 kommuner som angav att det kommer att tillkom

ma bostäder i särskilda boendeformer under nästföljande år (2018). 

Kommunerna ska själva stå för 35 procent av det förväntade tillskottet, 

vilket är samma procentsats som privata aktörer medan allmännyttan 

förväntas stå för 16 procent av tillskottet (Boverket, 2017 ). 

Utvecklingen har varit att allt fler äldre bor kvar hemma och därmed 
är behovet av platser i äldreanpassade boendeformer mindre. Även an

talet vårdplatser vid sjukhus har minskat kraftigt. Äldreboendedelega

tionen föreslog en ny boendeform som kallas trygghetsboende. Sådana 

bostäder ska fylla det glapp som finns mellan att bo i sitt ordinära bo

ende och ett vård- och omsorgsboende. Det ska ses som ett alternativ 

och samtidigt leva upp till socialtjänstlagen, där äldre ska kunna bo 
självständigt under trygga förhållanden utan behovsprövning. Detta 

boende ska öka tryggheten för äldre som känner sig oroliga och/ eller 
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ensamma i sin nuvarande bostad. Kommuner kan inrätta hyresrätter 
via en förmedling eller liknande, sedan måste de äldre ställa sig i kö för 

att kunna hyra. I vissa fall kan kommuner tillämpa förtur. Det ställs 

höga krav på fysisk tillgänglighet i trygghetsboenden. Det ska finnas 

trygghetslarm som ska kunna besvaras och åtgärdas snabbt, det ska 

också finns personal på plats under vissa dagar/tider i veckan för att 

gynna social samvaro. Det ska finnas möjlighet till gemensamma mål
tider och gemensamhetslokaler förespråkas. Trygghetsboenden regle

ras i lagen (2009:47) och beskrivs som en: 

"kommunal befogenhet att tillhandahålla trygghets bostäder till äldre. De 

som bor i trygghetsbostäder ska ha tillgång till en gemensamhetslokal 

med möjlighet att inta gemensamma måltider, personal som en gemen

samresurs och trygghetslarm'' (SOU, 2008:113, s. 49). 

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2017 finnas det trygghets

boenden i hälften av Sveriges kommuner och beståndet uppgår till 

10 200 lägenheter, även om det saknas en del uppgifter från ett flertal 

kommuner. Samtidigt förväntas färre trygghetsbostäder byggas under 

2018, där privata hyresvärdar står för en tredjedel av de förväntade ny

produktioner av trygghetsbostäder. 21 kommuner uppger att de har 

outhyrda trygghetsbostäder och 160 kommuner som uppger att de inte 

har några outhyrda (Boverket, 2017 ). Trygghets bostäder kan alltså inte 

anses finnas i så stor utsträckning och det verkar inte heller ha varit så 

stort genomslag för den här typen av bostäder för äldre. Utifrån bo
stadsmarknadsenkäten finns ungefär dubbelt så många seniorboen

den som trygghetsbostäder i Sveriges kommuner. 

Seniorboenden är den tredje formen av boende som är lämplig för 

äldre men som utbjuds på den ordinära bostadsmarknaden. I flera 

kommuner finns seniorboende för exempelvis 55 plus eller 65 plus. 

Tidigare har seniorboenden haft olika beteckningar beroende på 
vilket fastighetsbolag som erbjudit dem exempelvis plusboenden, bo

gemenskaper, trivselhus och kooperativ. Äldreboendedelegationen 
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ser helst att begreppet seniorboenden fortsättningsvis används som 
ett samlingsbegrepp för boendeformen, men inser att privata bo

stadsbolag av marknadsföringsskäl kan komma att använda andra 

benämningar. Eftersom seniorboenden finns på den vanliga bostads

marknaden anses det inte vara något problem. Det finns inga särskil

da krav på tillgänglighet vad gäller byggregler för den här boendefor

men (se SOU, 2008:113). Seniorboende är helt enkelt lägenheter som 
är anpassade för äldre och ger möjligheter till gemensam social sam

varo, exempelvis genom gemensamhetslokaler. Den som fyllt 55 år 

har möjlighet att ställa dig i kö för ett seniorboende och behöver 

inget biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. De första seniorboende

na var bostadsrätter ( SKL, 2012) men på senare tid har kommunala 

bostadsföretag i samarbete med kommunen omvandlat lämpliga bo

städer till seniorbostäder med hyresrätt. I vissa fall kan det vara sär

skilda hus, i andra lägenheter eller trapphus eller insprängda lägen

heter i bostadsområden. Det kan vara svårt att beräkna antalet 

seniorboenden i och med att delegationen öppnat upp för att andra 

benämningar kan förekomma vilket medför att det kan vara svårt för 

gemene man att förstå den här typen av boendeform. Det kan anses 

vara en anmärkningsvärd effekt av att äldreboendedelegationens hu

vudpunkter var att minska begreppsförvirringen kring boendeformer 

för äldre. Utvecklingen är att antalet seniorboenden ökar på bekost
nad av vård- och omsorgs boenden. Flera av de tidigare vård- och om

sorgsboenden har omvandlats till seniorboenden av kommunala bo

stadsföretag. 

I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2017 uppger 196 kommuner att 

de har seniorboenden i kommunen. Det går att jämföra med en rap

port som SKL gjorde under 2011, där det framgår att drygt hälften av 

landets alla seniorbostäder ägs av kommunala bolag (SKL, 2012). Det 
finns 28 800 lägenheter, men inte alla kommuner har svarat. Det för

väntas inte byggas så många nya seniorbostäder under 2018. Det är 

framförallt nyproduktion av bostadsrätter som planeras. Endast 16 

kommuner uppger att de har vakanser (Boverket, 2017 ). 
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GAMLA BOENDEFORMER SAKNAS I DEN NYA 

BEGREPPSSTRUKTUREN 

Det har alltså skett en förändring i Sverige när det gäller boendeformer 

för äldre, där tidigare typer av begrepp för olika boendeformer ska er

sättas med de tre ovan beskrivna benämningarna (dvs. vård- och om

sorgsboende, trygghets boende och seniorboende). Det betyder att de 

boenden för äldre som redan finns måste placeras in i någon av de nya 
kategorierna. Något som delegationen missat i den statliga utredning

en är hanteringen av befintliga boendeformer som därmed blir be

greppsmässigt inaktuella. Det som skrivs fram är att de begrepp och 

termer som tidigare använts avsedda för äldre skapar mer "förvirring 

än klarhet". Det finns dock inga förslag på hur det ska hanteras rent 

praktiskt. Ett tydligt exempel är serviceboende som innebär att boende 

har egna lägenheter och tillgång till viss gemensam service och gemen

samma lokaler. Ett serviceboende ska ge äldre full service i direkt när

het till bostaden, det ska bland annat finnas lunchservering och fritids

verksamhet Den som bor i ett serviceboende kan, efter prövning av be

hovet, få hjälp av hemtjänsten. I serviceboendet finns tillgång till 

sjuksköterska och rehabpersonal. Detta medför en klar fördel för äldre 

att i sin boendemiljö få tillgång till den servicen. Det ger både en trygg

het och bekvämlighet för äldre och deras anhöriga. Hur serviceboendet 

och lägenheterna ser ut varierar och beror på läge och storlek men 

också på hur avtalen med kommunen är skrivna. Gemensamt för alla 

typer av serviceboenden är att de är anpassade för personer med funk

tionsnedsättning. De flesta lägenheterna har 2 rum och kök. Den här 
typen av boende byggs dock inte längre i Sverige och därför är det bara 

vissa kommuner som valt att ha kvar dem. De senaste 10 åren har flera 
kommuner valt att omvandla serviceboenden till seniorbostäder ( SKL, 

2012 ). Detta är ett sätt att försöka anpassa äldre boendetyper till de 

nya. Det visade sig att en kraftig ökning skett under 2000-talet med an
talet seniorboenden (SKL, 2012). När servicehusen byggdes under 

1980-talet fanns en tydlig social tanke om att äldre skulle integreras 

med andra åldersgrupper. Det skulle finnas barnomsorg i samma hus. 
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Detta ansågs emellertid inte fungera och de flesta har flyttat barn
omsorgen från sådana integrerade bostadskomplex till andra lokaler. 

Många av byggnaderna som inrymmer boenden för äldre är idag i 

behov av renovering: byggnader har ofta en medellivslängd på 40 år 

(Liu et al., 2014 ). Det finns idag flera byggnadskomplex med integrerat 

boende runt om i Sveriges kommuner som står inför upprustning. 

Utifrån ovanstående beskrivning går det att förstå att äldreboende
delegationen vill få ner antalet policybegrepp som finns om bostäder 

för äldre. Det har funnits ett antal, såsom serviceboenden, äldreboen

den, plusboenden, särskilt boende, bogemenskaper, trivselhus och ko

operativ med mera. Detta är inget isolerat problem utan det är vanligt 

att flera policybegrepp florerar (se ex. Grundels kapitel). Den stora för

virringen råder dock kring tidigare boendeformer och hur de ska place

ras in i nya begreppsstrukturer. En annan aspekt av detta är att förstå 

hur stort behov det finns av en harmonisering av olika begrepp och bo

endetyper. 

HUR DEN ÖKANDE ANDELEN ÄLDRE AV 

SVERIGES BEFOLKNING PÅVERKAR OLIKA BOENDEFORMER 

Äldrebefolkningen runt om i världen ökar (FN, 2015) och Sverige är 

inget undantag (SCB, Socialstyrelsen). Det sätter en extra press på en 
rad olika sektorer i Sverige, bland annat bostadssektorn. Det innebär 

ett ökat tryck på boende för äldre för att möta deras behov (Costa-Font, 

2013; Painter & Lee, 2009 ). Boenden för äldre är en samhällsutmaning 
och ett antal studier pekar på vikten av samverkan mellan olika aktörer 

för att möta samhällsutmaningar (Agranoff & McGuire, 2001; Bryson 

et al., 2015), såsom planering av byggnader. Situationen idag i Sverige är 

att de flesta äldre bor kvar i sina hem (se ex. Abramsson et al., 2014; Ab
ramsson & Andersson, 2012 ). Kvarboende ses som ett sätt att klara av 

den ökande andelen äldre i befolkningen och reducera kostnaden för 
vård och på så sätt minska kostnaden för välfärden (Batljan & Lager

gren, 2000; SOU, 2008:113). 
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Tabell I. Antal personer som har beslut om hemtjänst i ordinärt boende, respektive 
antal personer som bor i särskilt boende, år 2016. 

Ålder 

65+ 

65-79 

80+ 

Antal personer 
med hemtjänst 

228 654 

68 536 

160 118 

Antal personer 
i särskilt boende 

106 002 

84 843 

21 159 

Källa: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/aldreomsorg (Social
styrelsen, 2016). 

Ungefär 100 ooo personer har sin bostad i någon form av boende för 

äldre i Sverige. En viktig aspekt vid beräkningar av antal personer som 

bor i den här typen av boenden är att kommunen vanligen inte ger bi
stånd till vård- och omsorgsboenden, utan ser helst att äldre bor i sin 

vanliga bostad eller väljer att bosätta sig i exempelvis trygghetsbostä

der. Detta skapar differenser mellan äldre personer med insatser från 

socialtjänstlagen och de som faktiskt bor i någon form av boenden för 

äldre (Se tabell 1 ovan). 

Tabell 1 visar tydligt att antalet äldre med insatser från socialtjänst

lagen är större än de som bor på boenden för äldre. Socialstyrelsen väl
jer att använda benämningen "särskilt boende", vilket är det gamla 

samlingsnamnet för flera boendeformer, som anpassats för exempelvis 

äldre med behov av omsorg. Andelen personer som bor i en egen fullt 
utrustad lägenhet på "särskilt boende" ökar från tidigare år. Samtidigt 

minskar andelen äldre med insats, från över 18 procent 2007 till under 
16 procent 2016 (Socialstyrelsen, 2016). 

Det var 316 500 äldre personer som hade minst en verkställd insats 

enligt socialtjänstlagen (Socialtjänstlagen, 2001:453) den 31 oktober 
2016 ( 16 procent av befolkningen, 65 år eller äldre). Motsvarade antal 

för 2015 var 315 500 personer. År 2016 var trygghetslarm, hemtjänst och 
särskilt boende de vanligaste insatserna för personer 65 år eller äldre 

( Socialstyrelsen, 2016; SCB, 2016 ). Intressant att notera är att de be

grepp som används av Socialstyrelsen och SCB inte är de begrepp som 
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äldreboendedelegationen föreslog, de använder både äldreboenden 
och särskilt boende i sina texter och tabeller. 

Utifrån ovanstående tabell i framgår att de flesta äldre i Sverige som 

är i behov av hemtjänst får det i sitt ordinära boende, vilket kan betrak

tas som en effekt av att svenska kommuner betraktar kvarboende som 

en huvudstrategi. Principen med kvarboende är att den enskilde ska 

kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Många äldre känner sig 
dock otrygga när de bor kvar i sina hem och idag kan principen upple

vas tvingande. Platsbristen på boenden för äldre är genomgående för i 

stort sett alla kommuner i landet. I en attitydundersökning visade det 

sig att de flesta äldre ( 70 procent) föredrar ett boende för äldre ( noter

bart att även här används begreppet äldreboende i texten) framför 

hemtjänst (se Vårdanalys, 2016). Det måste finns möjlighet att få hjälp i 

hemmet (hemtjänst) och tekniska installationer (ex. hissar för rullsto

lar) av olika slag som ett led av kvarboende. Det är därmed tydligt att 

det inte finns något tydligt riktmärke för vilken typ av boenden för äld

re som ska finnas i kommunerna. Det är också ovisst i vilken utsträck

ning som det finns behov utifrån att många äldre har hemtjänst i den 

ordinära bostaden. Vanligen finns det en "best practice" (Se ex. Grun

dels kapitel; Cook & Anderssons kapitel) som kan följas men i detta fall 

är det en avsaknad av detta. 

VILKA KONSEKVENSER FÅR BOENDEREFORMEN? 

Utifrån ovanstående beskrivning av boendereformer finns det således 
olika slags tidigare boendetyper för äldre där det fortfarande pågår 

verksamhet. I detta stycke presenteras ett empiriskt fall där tidigare 

boendeformer "krockat" med den nya begreppsstrukturen. Det specifi

ka fallet utgörs av ett bostadskomplex i en mellanstor kommun i 

Sverige och fastigheten ägs av en privat fastighetsägare. Byggnadskom

plexet består av totalt 99 lägenheter, varav 35 lägenheter är så kallade 
serviceboenden. De boende som bor i servicelägenheterna har bi

ståndsbedömts av kommunen. I serviceboendet finns en matsal som 
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serverar mat varje dag. Det arrangeras fritidsaktiviteter för äldre om
fattande 15 timmar per vecka i husets gemensamhetslokaler. Det finns 

också en sjuksköterska på plats vissa timmar i veckan, i en lokal place

rad i bostadskomplexet. 

Bostadskomplexet, består av sju separata byggnadsblock och är 

byggt 1983. Inga större renoveringar har gjorts sedan husen byggdes, 

bara regelbundet underhåll har genomförts. Byggnadskomplexet är 
idag i behov av renovering. Det är bland annat dålig ventilation i lägen

heterna och efter många års slit det är slitage i byggnaden, och såväl yt
skikt och som utformning av byggnaden behöver ses över. Byggnaden 

har en hög driftskostnad och fastighetsägaren har krav på sig att ener

gieffektivisera bygganden, vilket skapar efterfrågan på en renovering. 

För att kunna genomföra en renovering behöver fastighetsägaren in

volvera och få med sig de många olika inblandande som är verksamma 

i byggnaden. Kommunen är en viktig aktör eftersom den är ansvarig 

för det servicehus som finns i byggnadskomplexet. Kommunen hyr så

ledes lokaler för serviceboendet av den privata fastighetsägaren. I det 

här fallet är beställaren omsorgskontoret i kommunen (notera att om

sorgskontor kan ha olika benämningar i kommunerna, men jag väljer 

att kalla det för omsorgskontoret i det här kapitlet). 

I bostadskomplexet finns dessutom olika hyresgäster med olika ty

per av hyresformer och i byggnaden inryms både vård- och omsorgs bo

ende (demensboende) utöver serviceboendet. En del hyresgäster hyr 

direkt av den privata fastighetsägaren, medan andra hyresgäster hyr 
genom kommunen (service- och demensboende). De flesta som bor i 

bostadskomplexet är 65 år eller äldre. Omsorgen vid serviceboendet 

utförs både av ett privat omsorgsföretag och en kommunal utförare. 
Vid demensboende är det samma kommunala utförare som servicebo

endet. I det här fallet har kommunen en utförarorganisation där om

sorg är en av flera verksamheter. Både det privata omsorgsföretaget 

och den kommunala utförarorganisationen hyr lokalerna av kommu
nen. Vårdboendet är samlat i en del av byggnadskomplexet, medan ser

viceboenden är utspridda i olika hus i fastigheten. 
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Den privata fastighetsägaren fick inte med sig kommunen när de ini
tierade en renovering av byggnadskomplexet. För att förstå varför kom

munen ej ville medverka görs här en kronologisk beskrivning av de 

händelser som ägt rum från 2013 och framåt. Under 2013 påbörjdes en 
intern diskussion inom det privata fastighetsföretaget. Ett flertal mö

ten ägde rum och tillslut bestämdes det att den person som var ansva

rig för drift- och förvaltning skulle initiera en renovering genom att 
grundligt ta reda på hur en renovering kunde ske på bästa sätt i det be

fintliga bostadskomplexet. 

Det privata fastighetsbolaget hade precis genomfört en problema

tisk renoveringsprocess i samma kommun och den hade debatterats i 

media. Den största kritiken då hade varit att en renovering skett utan 

att involvera de som bodde i lägenheterna. Mot denna bakgrund ville 

fastighetsägaren förhindra att samma sak skulle hända igen. Kontakt 

togs därför med Linköpings universitet för att ta hjälp av forskare vid 

planering av den nya renoveringen. Fastighetsägaren ville ha med alla 

inblandade verksamheter i renoveringsprocessen. Det visade sig att de 

skulle stöta på problem direkt. 

Under 2014 intensifierades planeringen och ett flertal möten ägde 

rum. Information gavs till de boenden båda genom enhetsråd ( en mö

testyp som måste äga rum i serviceboenden regelbundet). Personer på 

omsorgskontoret kontaktades men de visade tydligt att de inte ville ha 

kontakt med fastighetsbolaget i denna fråga. Personal på omsorgskon

toret avböjde bland annat också att delta vid möten och vid enhetsrå

den. Alla personer som bor i byggnaden inbjöds att delta i processen, 
både genom fokusgrupper, intervjuer och tidsdagböcker. Två fokus

grupper med boende ägde rum i de gemensamma utrymmena i servi

cehuset, som genomförde i ledning av forskare på Linköpings universi

tet. Fokusgrupperna lyfte framförallt fram social hållbarhet som ett 

tema för renoveringen då det diskuterades hur de boende använde be
fintliga lokaler, hur de skulle vilja att det skulle bli och hur de tycker att 

det var i nuläget. Kommunens frånvaro i frågan diskuterades under 

flertalet möten som fastighetsägaren höll. 
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Under 2015 skedde dock ett genombrott. Kommunens omsorgskon
tor gick med på att träffa representanter från den privata fastighetsä

garen och universitetet. Under det mötet visade det sig att personalen 

på omsorgskontoret inte vill ha en dialog eftersom att det handlade om 

ett serviceboende. Omsorgkontorets personal hade inte fått tydliga 

svar från politikerna i kommunen om vad de ska göra med befintliga 

servicehus och därmed ville de undvika diskussion om dessa. Den an

svariga på omsorgskontoret gjorde klart att de inte vill hamna i en jävs

situation. Därmed ville de inte ha enskilda samtal med den privata 

fastighetsägaren eller de som driver äldreomsorgen om framtiden för 

serviceboendet. Flertalet försök med ytterligare möten gjordes men 

utan resultat. Den privata fastighetsägaren ville ha en dialog eftersom 

deras hyreskontrakt med kommunen skulle gå ut inom kort (som gäll

de de 35 servicelägenheter som finns i byggnadskomplexet ). De ville 
därför veta om det skulle bli förnyat kontrakt innan de inledde en reno

vering av byggnaden där det befintliga serviceboendet var lokaliserat. 

Till slut gick omsorgskontoret med på att ha en workshop med för

behållet att de inte ville ha med äldreomsorgen i workshopen samt att 

de ville bjuda in fler fastighetsägare, speciellt kommunens egna fastig

hetsbolag. Under workshopen deltog därför två privata fastighetsägare 

samt det kommunägda bostadsbolaget, liksom flertalet personal från 

omsorgskontoret, forskare från universitetet samt en person från 

Sveriges kommuner och landsting. Målet var att förstå de mål och prio

riteringar som de olika verksamheterna såg som centrala vid en reno

vering av byggnader som inrymmer boenden för äldre. Under work
shopen framkom det att kommunen förespråkade trygghetsboenden, 

något som den privata fastighetsägaren inte kände till tidigare. 

Den privata fastighetsägaren var omedveten om de olika boendefor

mer för äldre som äldreboendedelegationen pekat ut. I det här fallet 

visste inte fastighetsägaren att det förs en diskussion om servicehusens 

vara eller icke vara. Det hade inte kommunicerats till dem. De kände 
en osäkerhet i att renovera befintliga servicelägenheter när de fick reda 

på detta. I den aktuella kommunen fanns det år 2015 endast två trygg-
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hetsboenden som stod klara år 2013 respektive år 2015. Det fanns sam
tidigt 26 servicehus i kommunen. Kommun uppgav att de behövde ut

veckla 4-5 nya boenden för äldre, det vill säga trygghetsboenden) och 
att ett 60-tal redan fanns och av dessa behövde ett 30-tal renoveras. 

Det fanns vid den här tiden två fastighetsägare som totalt hade g styck

en seniorboenden (55 plus) i kommunen, där det kommunala bostads

bolaget hade hand om 8 av dem. 

Under år 2016 bestämmde sig fastighetsägaren att säga upp avtalet 
med kommunen för serviceboendet, eftersom de inte fått till en dialog 

om hur en tilltänkt renovering skulle kunna tänkas se ut och hanteras. 

Den privata fastighetsägaren funderade på att förändra hela bostads

komplexet till ett trygghetsboende som ett alternativ. När hyreskon

traktet var uppsagt ställde sig kommunen och omsorgskontoret frå

gande till varför avtalet sagts upp och ville nu ha en dialog. De initiera

de således ett möte med den privata fastighetsägaren för att diskutera 

framtiden för serviceboendet. 

AVSLUTNING 

Äldreboendedelegationen från 2008 hade som syfte att förenkla och 

förtydliga problematiken med olika boendeformer för äldre, vilket den 

inte har gjort. Privata fastighetsägare står handfallna när de ska hantera 

befintliga boenden för äldre som inte längre ska finnas som boendeform, 

enligt den nya terminologin. Utifrån ovanstående fall går det att ställa sig 

frågan till hur det kan finnas policystrukturer som inte tar upp frågan 
om hur de tidigare kategoriseringarna av boenden för äldre ska hanteras. 

En av anledningarna till att renoveringen av det byggnadskomplex som 

beskrivs i detta kapitel inte kommer till stånd är just detta. Det finns en 

problematik med att det finns kvar gamla boendeformer för äldre i flera 

kommuner i Sverige. Det skapar förvirring vad gäller planering av 

boenden för äldre. Kommunerna har yttersta ansvaret för planering av 
boenden för äldre men policys saknas för hur övergången ska hanteras i 

praktiken. En del kommuner har löst problematiken med att omvandla 
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gamla boendeformer såsom serviceboenden till seniorbostäder. Men det 
är en boendeform som bjuds på öppna marknaden för bostäder och har 

inga tillgänglighetskrav kopplat till sig. Det blir då något annat än ett 

serviceboende där boendet kopplas till bistånd. Det råder samtidigt en 

begreppsförvirring där olika myndigheter fortfarande använder gamla 

begrepp för boendeformer för äldre. 

Kapitlet har visat på att det råder en komplexitet kring hur struktu
rer kring boendeformer för äldre fungerar och att det leder till att ex

empelvis renoveringar inte kommer till stånd, där behov finns. I det 

här fallet har lyckas inte en privat fastighetsägare inleda en renovering 

av ett byggnadskomplex som har stort renoveringsbehov. Detta visar 

på en tydlig ansvarsproblematik som påverkar inte bara planeringen 

som rör boenden för äldre utan också de äldre och deras anhöriga. 

Det visar sig också vara en avsaknad av goda exempel från verklighe

ten och det vittnar om att det inte finns någon "best practice" när det 

kommer till renovering av boenden för äldre i Sverige. Det går att dra 

en parallell till att förskolor och skolar har rekommendationer som ex

empelvis 'giftfri förskola'' men något liknande finns inte för vårdboen

den. De flesta kommuner har ett program för nybyggnationer som de 

gärna ser att privata bostadsbolag använder sig av när de bygger nytt. 

Något liknande för renovering av boenden för äldre finns inte. Natio

nella policys pekar ut tre boendeformer som kommunerna rekommen

deras att bygga för framtidens äldre. Införandet av trygghetsbostäder 

skulle medföra att gapet mellan vård- och omsorgsbostäder (bistånds
bedömda) och seniorbostäder (inte biståndsbedömda) skulle minska, 

men intresset har varit svalt från både kommunala och privata 

fastighetsägare att bygga den här typen av boenden för äldre. Det kan 

anses finnas ett "policy gap" där det finns tydliga barriärer för den här 

typen av byggande (Lange, 2011 ). 

För att förstå situationen för äldres boende behövs en kartläggning 
av de olika boendeformerna; trygghetsboenden, seniorboenden och 

vård- och omsorgsboenden och även om de gamla boendeformerna. 

Hur många serviceboenden finns det kvar i Sverige och hur planerar 
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kommunerna för dem framåt? Till exempelvis, eftersom trygghetsbo
enden finns både som hyresrätter och bostadsrätter är det svårt att för

stå vidden av behovet och i vilken utsträckning de finns tillgängliga. 

Klart är att det är få vakanta lägenheter i samtliga tre kategorier och 

att det finns ett ökat behov av boenden för äldre. I stort sätt alla 

Sveriges kommuner säger sig behöva ökat antal boenden för äldre i 

framtiden och det ställer problematiken på sin spets. Det behövs såle
des ett omtag kring de policystrukturer som berör boenden för äldre. 
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