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Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006. 

Sammanfattning av tilläggsuppdraget 

Regeringen utökar uppdraget för Delegationen för utveckling av 

bostäder och boende för äldre personer. Regeringen ger delega-

tionen i uppdrag att redovisa alternativa bedömningar och för-

slag till hur fler äldre personer skall få tillgång till bostad i s.k. 

mellanboendeformer eller trygghetsboende. Delegationen skall 

också följa och granska effekterna av det investeringsstöd som 

regeringen avser införa från och med år 2007. 

Bakgrund 

Genom direktiv (dir. 2006:63) utfärdade av den dåvarande rege-

ringen den 24 maj 2006 tillkallades Delegationen för utveckling 

av bostäder och boende för äldre personer. Uppdraget innebär 

bland annat att delegationen skall följa och analysera behoven 

av och utvecklingen av boende för äldre. Vidare skall delega-

tionen särskilt identifiera hinder i regelsystemet som försvårar 

utveckling av bostäder och boende anpassade för den åldrande 

befolkningens behov. Uppdraget omfattar även att analysera 

och föreslå åtgärder för att utveckla dels de särskilda boende-

formerna för äldre dels andra boendeformer för äldre. 
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Tilläggsuppdraget 

Möjligheterna att bo kvar där man redan bor har förbättrats 

genom utbyggd hemtjänst och hemsjukvård, bättre bostäder, 

bostadsanpassning och fler och bättre hjälpmedel. Det har för-

stärkt en utveckling där särskilda boendeformer enligt 5 kap. 

5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) för äldre allt mer 

kommit att bli en boendeform för personer med omfattande be-

hov av vård, omvårdnad eller tillsyn. Personer med andra eller 

inte lika omfattande behov har i dag svårt att få plats i särskilt 

boende. Aktörerna på bostadsmarknaden visar för närvarande 

ett ökat intresse för att bredda utbudet av bostäder och tjänster 

riktat till äldre personer. Det kan inte tas för givet att den 

utvecklingen kommer alla äldre i hela landet till del och särskilt 

inte dem med små egna ekonomiska tillgångar. 

Det ligger i den enskildes och därmed också regeringens in-

tresse att urvalet av alternativa boende- och vårdformer ökar. 

Regeringen ger delegationen i uppdrag att redovisa alternativa 

bedömningar och förslag till hur fler äldre personer skall få 

möjlighet att flytta till bostad i s.k. mellanboendeformer eller 

trygghetsboende. Med sådana boendeformer kan avses ett flexi-

belt boende som passar både ensamma och sammanboende. 

Trygghetsboende skall kunna finnas i samma fastighet som 

vanligt boende och ett trygghetsboende bör innehålla ett utbud 

av servicetjänster men där omfattningen och bredden på själva 

serviceutbudet kan variera. Det bör även vara lätt att anordna 

efterfrågade servicetjänster eller matservering och det bör fin-

nas tillgång till gemensamhetsutrymmen. 

Det är viktigt att fler får möjlighet att ta del av ett framtida 

trygghetsboende och det bör skapas goda förutsättningar och bli 

enklare att bygga olika former av trygghetsboenden. Delega-

tionen skall analysera om nuvarande bestämmelser i social-

tjänstlagen är tillräckliga för att åstadkomma ökad flexibilitet 

och variation vid utformningen av särskilda boendeformer eller 

om det behövs ändrade bestämmelser. Delegationen skall också 

överväga om det är lämpligt att på andra sätt t.ex. genom 

åtgärder riktade till den vanliga bostadsmarknaden ge äldre 
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personer ökade möjligheter att fortsätta ta eget ansvar för sitt 

boende. 

Stimulansåtgärder 

Regeringen avser att från och med år 2007 införa ett investe-

ringsstöd som stimulans för nybyggnation och ombyggnad till 

särskilda boendeformer för äldre. Regeringen vill framhålla 

vikten av att delegationen i sitt arbete följer och granskar de 

effekter investeringsstödet får och i sin rapportering till rege-

ringen lämnar förslag till eventuella ytterligare åtgärder. Dele-

gationen skall överlämna en rapport till regeringen för 2007 

senast den 31 januari 2008. 

Delegationen skall överväga om åtgärder behövs för att 

stimulera byggandet av boendeformer för äldre som inte är sär-

skilda boendeformer för äldre enligt socialtjänstlagen. 

Författningsreglering 

Delegationen skall lämna författningsförslag om delegationen 

bedömer att genomförandet av förslagen kräver författningsänd-

ringar. 

Redovisning av uppdraget 

Eventuella förslag till författningsändringar skall innehålla en 

redovisning av ekonomiska och andra konsekvenser för kom-

muner, landsting eller staten. Om förslagen medför ökade kost-

nader för kommuner, landsting eller staten skall delegationen 

föreslå en finansiering av dessa. 

Delegationen skall lämna ett delbetänkande om mellan-

boendeformerna senast den 31 december 2007. Delegationen 

skall slutredovisa sitt arbete senast den 31 december 2008. 

(Socialdepartementet) 


