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Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. 

Sammanfattning av uppdraget 

En särskild delegation tillkallas som skall ha i uppdrag att följa 
och analysera behoven av och utvecklingen av boende för äldre. 
Delegationen skall lämna förslag till åtgärder som kan påverka 
och stimulera utvecklingen av bostäder och boende anpassade 
för äldres behov både inom den ordinarie bostadsmarknaden 
och inom särskilda boendeformer. Delegationen skall: 
– genom besök och lokala eller regionala seminarier bilda 

sig en uppfattning om utvecklingsbehoven, 
– i dialog med kommunerna stimulera dem till inventeringar 

och till att inom ramen för den kommunala bostads-
servicen förmedla goda bostäder för äldre, 

– särskilt identifiera hinder i regelsystemet som gör det 
svårare att utveckla bostäder och boende anpassade för den 
åldrande befolkningens behov, 

– analysera och föreslå åtgärder för att stimulera utveckling 
av särskilda boendeformer för personer med omfattande 
omvårdnadsbehov och särskilt boende i en mellanform för 
personer med i första hand behov av trygghet och gemen-
skap, 
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– analysera och föreslå åtgärder för att stimulera utveckling 
av t.ex. bostäder och boendeformer och gemenskaps-
lokaler som ett sätt att motverka ensamhet och isolering 
samt sprida goda exempel. 

Delegationen skall lämna förslag på nödvändiga författ-
ningsändringar. 

Bakgrund 

Den demografiska utvecklingen innebär att både andelen och 
antalet äldre i befolkningen ökar. Antalet personer över 80 år är 
i dag närmare 500 000 och beräknas vara i det närmaste kons-
tant fram till år 2020. Därefter beräknas antalet personer över 
80 år öka till 750 000 fram till år 2035. Statistiska centralbyrån 
(SCB) beräknar att både män och kvinnor kommer att öka sin 
medellivslängd med ytterligare cirka 5 år under de närmaste 50 
åren. Denna förändring kan antas innebära förändrade krav på 
boendeformer för äldre. Kommunerna har redan i dag stora 
kostnader för särskilda boenden enligt 5 kap. 5 § socialtjänst-
lagen (2001:453; SoL) och det är därför viktigt att befintliga 
resurser används så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. 

Det egna boendet är en viktig del av äldrepolitiken. Fler 
moderna och tillgängliga bostäder har gjort det möjligt för per-
soner i allt högre ålder och med fysiska funktionsnedsättningar 
att bo kvar hemma eller att kunna skaffa en bostad som svarar 
mot de egna behoven eller önskemålen. Möjligheterna att få 
bidrag till bostadsanpassning har ytterligare ökat möjligheterna 
att bo kvar hemma längre upp i åren. En ökad trygghet i hem-
met genom kvalificerade insatser från hemtjänst och hemsjuk-
vård har också bidragit till att det blivit vanligare att människor 
kan och vill bo kvar i det egna hemmet. 

Många äldre personer vill emellertid av flera olika skäl för-
ändra sitt boende. Många bostäder är inte tillgängliga för per-
soner med nedsatt rörlighet och i utemiljön kan det finnas 
hinder för framkomlighet för äldre personer med funktions-
hinder. Det allmänna serviceutbudet kan vara svårt att nå utan 
egen bil. Många söker ett annat boende för att öka sin trygghet 
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eller sina möjligheter till aktiviteter och socialt umgänge. Pro-
blem med otrygghet och ensamhet är allvarliga och riskerar att 
öka med kvarboende i hittillsvarande former för ett allt större 
antal äldre i hög ålder. 

En indikation om utvecklingen av äldre personers behov och 
önskemål i fråga om boende kan fås genom Boverkets bostads-
marknadsenkät 2005 till kommunerna om bostadsförsörjningen. 
Många kommuner märker enligt bostadsmarknadsenkäten en 
tydligt ökad efterfrågan från äldre personer om en annan bostad. 
Närmare hälften av kommunerna uppger att de har brist på 
mindre bostäder som efterfrågas av medelålders och äldre per-
soner. I 128 kommuner finns enligt rapporten projekt för att 
bygga seniorbostäder. 

Sveriges Kommuner och Landsting genomförde år 2005 en 
enkätundersökning som visade att antalet seniorbostäder har 
ökat kraftigt under senare år och nu finns i nära hälften av 
landets kommuner. Enkätsvaren visar att många kommuner 
planerar eller diskuterar att bygga ytterligare seniorbostäder. I 
fyra kommuner finns också seniorbostäder för etniska eller 
språkliga minoritetsgrupper. 

Särskilda boendeformer 

Målgrupperna för de särskilda boendeformerna är allt oftare 
personer med demenssjukdomar och personer med omfattande 
behov av vård, omsorg och tillsyn. Den enskildes flyttning till 
en särskild boendeform sker vanligen sent i livet och när be-
hoven är så omfattande att andra alternativ ofta är uttömda. Det 
medför att väntetider snabbt kan medföra risker för att väsent-
liga delar av tryggheten och kvaliteten uteblir för den enskilde 
eller dennes anhöriga. 

Regeringen ser med oro på den snabba minskningen av de 
särskilda boendeformerna för äldre. Platsbrist förekommer 
vilket leder till att äldre i viss utsträckning inte kan få ett beslut 
om särskilt boende verkställt inom rimlig tid. Åtgärder som 
skall leda till att beslut om bistånd för äldre enligt SoL verk-
ställs snabbare föreslås i propositionen Nationell utvecklings-
plan för vård och omsorg om äldre (prop. 2005/06:115). 
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Det finns fortfarande särskilda boenden där de boende delar 
rum med någon annan än maka eller make. Det är en bostads-
standard som är föråldrad och inte ger utrymme för personlig 
integritet. Det finns också platser som inte är lämpligt utforma-
de för personer med demenssjukdom. Det finns således ett be-
hov av förändringar av särskilda boendeformer. Särskilt boende 
utgör en betydande andel av kommunernas kostnader för vård 
och omsorg om äldre. Kommunerna har ansvar för att deras re-
surser används så ändamålsenligt som möjligt.  

Regeringen har i propositionen Nationell utvecklingsplan för 
vård och omsorg om äldre aviserat sin avsikt att införa ett 
bidrag för att stimulera byggandet av särskilda boendeformer 
för äldre, främst för nybyggnad men även ombyggnad till eller 
ombyggnad av särskilda boenden för att äldre personers behov 
av särskilt boende faktiskt skall kunna tillgodoses. Stödet skall 
även kunna lämnas för nybyggnad eller ombyggnad av sådana 
lokaler som varaktigt skall användas som t.ex. samlingslokaler 
för äldre, väntjänstcentraler eller för dagverksamhet. Rege-
ringen bedömer i vårpropositionen för år 2006 att det från år 
2007 behövs 250 miljoner kronor per år för att stimulera 
byggandet av särskilda boendeformer för äldre samt gemen-
skapslokaler i anslutning till det särskilda boendet. 

Mellanformer 

Även om det blivit allt vanligare att de som bor i särskild 
boendeform har omfattande behov av vård och omvårdnad så 
har SoL inte ändrats. Enligt SoL kan i vissa fall särskilda 
boendeformer även erbjudas dem som inte har behov av per-
sonlig omvårdnad dygnet runt. De som t.ex. känner stor otrygg-
het och inte vill leva isolerade utan kontakter med andra bör 
även fortsättningsvis kunna beviljas särskilt boende. Det kan 
finnas skäl att överväga om SoL bör förtydligas eller om det 
behövs t.ex. stimulansåtgärder för att kommunerna skall kunna 
inrätta särskilda boendeformer som kan erbjudas äldre med 
sådana behov som avses i SoL. Det är i detta sammanhang vik-
tigt att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv jämföra olika 
alternativ. 
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Utveckling av fler boendealternativ 

Goda möjligheter för äldre personer att kunna hitta ett tryggt 
boendealternativ genom den reguljära bostadsmarknaden kan 
skjuta fram den enskildes behov av eller efterfrågan på kommu-
nernas särskilda boendeformer. Det finns vid nybyggnation 
möjlighet att genom en ökad medvetenhet om tillgänglighets-
frågor på ett enkelt sätt skapa god tillgänglighet och använd-
barhet för äldre personer. 

Regeringen aviserade i propositionen Nationell utvecklings-
plan för vård och omsorg om äldre (prop. 2005/06:115) att en 
delegation bör tillsättas för att följa och analysera behoven och 
utvecklingen av boendefrågor för äldre. Regeringen bedömer i 
propositionen att möjligheterna för äldre personer att finna goda 
boendealternativ behöver öka. Det finns flera undersökningar 
som pekar på ett ökat intresse bland äldre personer att söka en 
långsiktigt fungerande lösning på sin bostadssituation. Det är 
viktigt att analysera behoven och att stimulera den fortsatta ut-
vecklingen av exempelvis områdesbaserad service som skapar 
trygghet för äldre. Utvecklad förmedling av bostäder, gemen-
skapslokaler, förbättring av närmiljöns utformning, samverkan 
med föreningsliv och andra ideella krafter är andra viktiga om-
råden som bör analyseras. 

Uppdraget 

Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utveck-
lingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bo-
stadsmarknaden och inom särskilda boendeformer. Delega-
tionen skall med beaktande av de förutsättningar som den 
demografiska utvecklingen medför lämna förslag till åtgärder 
som kan påverka och stimulera nybyggnad och ombyggnad av 
bostäder anpassade för äldres behov. 

Delegationen skall arbeta utåtriktat och framåtblickande och 
kan genom besök och lokala eller regionala seminarier bilda sig 
en uppfattning om utvecklingsbehoven. Delegationen skall i 
dialog med kommunerna stimulera dem till lokala inventeringar 
och till att inom ramen för den kommunala bostadsservicen 
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förmedla goda bostäder för äldre. Den kan även arrangera idé-
seminarier för utveckling av områdesservice där arkitekter och 
idégivare kan fungera som inspiratörer för det lokala arbetet. 
Delegationen skall särskilt identifiera sådana hinder i regel-
systemet som gör det svårare att utveckla bostäder och boende 
anpassade för den åldrande befolkningens behov. 

Delegationen skall analysera och ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv jämföra olika lösningar samt föreslå åtgärder för att 
stimulera utveckling av dels särskilda boendeformer för per-
soner med omfattande omvårdnadsbehov, dels särskilt boende i 
en mellanform för personer med i första hand behov av trygghet 
och gemenskap. Vidare skall delegationen analysera och föreslå 
åtgärder för att stimulera utveckling av t.ex. bostäder och boen-
deformer och gemenskapslokaler som ett sätt att motverka en-
samhet och isolering samt sprida goda exempel. Etniska och 
språkliga minoritetsgruppers behov skall uppmärksammas. De 
förslag som delegationen förväntas lägga fram skall vara demo-
grafiskt och samhällsekonomiskt motiverade och kan avse såväl 
kommunala som statliga eller andra åtgärder. 

Delegationen skall genomföra sitt uppdrag i samråd med 
kommunerna, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrel-
sen, Boverket, Hjälpmedelsinstitutet, pensionärsorganisationer 
och bostadsföretag. Samråd skall även ske med Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet i deras fortsatta överväganden 
om ett förslag till förändrad bostadsfinansiering. 

Författningsreglering 

Delegationen skall lämna författningsförslag om delegationen 
bedömer att genomförandet av förslagen kräver författningsänd-
ringar. 

Övrigt 

Om förslagen påverkar kostnader för staten, landstingen eller 
kommunerna skall en beräkning av dessa kostnader redovisas. 
Om förslagen medför ökade kostnader för staten, landstingen 
eller kommunerna skall utredaren föreslå en finansiering. 
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Delredovisningar av uppdraget skall lämnas senast den 
31 augusti 2007 och senast den 31 augusti 2008. Delredovis-
ningarna kan innehålla resultat av inventeringsarbetet, problem-
beskrivningar eller förslag. Uppdraget skall slutredovisas senast 
den 31 december 2009. 

 
(Socialdepartementet) 


