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1. Bakgrund
Arjeplog är en unik kommun. Till ytan är den landets fjärde största kommun och till
befolkning landets femte minsta. Det gör att Arjeplog är den kommun i Sverige
som har lägst befolkningstäthet med 0,25 invånare per kvadratkilometer.
Näringslivet i Arjeplog är i stor utsträckning säsongrelaterat. Från december till
mars varje år pågår biltestverksamhet där många internationella bil- och
bildelsföretag är med. Då är det högkonjunktur i kommunen och alla hotellrum är
uppbokade av tusentals ingenjörer och tekniker. Biltestföretagen har även egna
hotell för biltestare. Ett antal flerbostadshus har också omvandlats till biltesthotell
och nya hotell har byggts. Testindustrin har kommit att bli en stark drivande kraft
för ekonomin i Arjeplog.
Befolkningsmässigt har Arjeplog haft en minskning sen 1960-talet. SCB:s
prognoser pekar på fortsatt svag minskning. Däremot kommer antalet äldre att öka,
särskilt de över 80 år.
Arjeplog kommun har startat ett utvecklingsarbete för att öka beredskapen vad
gäller boendefrågor för äldre. Kommunen har gett Wikman-konsult AB i uppdrag
att göra en utredning på liknande sätt som genomförts i bland annat Luleå.
Utredningen omfattar inventering av tillgång på tillgängliga bostäder i
flerbostadshus, demografisk prognos, behov av tillgängliga bostäder utifrån
inventering och demografi samt en helhetsanalys på utvecklingen av särskilt
boende, trygghetsboende, seniorboende och tillgängliga lägenheter i ordinarie
bostadsbestånd. Utredningen utmynnar i ett antal slutsatser och förslag.

Prognos över befolkningsutvecklingen för äldre
Parallellt med inventeringsarbetet har befolkningsprognoser fram till år 2040
inhämtats från SCB. Prognoserna fokuserar på äldregruppen (65+ och 80+).

Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus
En totalinventering av tillgängligheten i flerbostadshus har genomförts under våren
år 2013. Inventeringen visar hur tillgängligheten är i fastighetens gemensamma
utrymmen fram till lägenhetsdörren. Inventeringen har omfattat 202 adresser med
totalt 428 lägenheter. De flesta bostäderna finns i Arjeplogs samhälle. Några finns i
Slagnäs och i Mellanström.
Inventeringen har skett med handdator utrustad med ett särskilt dataprogram som
registrerar bedömningsparametrar enligt bilaga 1. Graden av tillgänglighet har
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sedan klassificerats i tre nivåer: rullstolstillgänglig, rollatortillgänglig och ej
tillgänglig. Definition av de tre nivåerna finns i bilaga 2.
Inventeringen omfattar både hyresrätter och bostadsrätter, både allmännyttan och
privata fastigheter. Särskilt boende (äldreboende, gruppbostäder, etc) har
undantagits från inventeringen eftersom det krävs biståndsbeslut för att bo där.
Fastigheter som används som hotell ingår inte heller i inventeringen.

Syfte
Syftet med utredningen har varit att få en helhetsbild över förutsättningar och
möjligheter att möta den växande äldrebefolkningens behov av tillgängliga
bostäder. Avsikten är att använda utredningen som underlag för att skapa
tillgänglighet till olika typer av bostäder för äldre och utforma en helhetssyn på
utvecklingen av särskilt boende kopplat till tillgängliga lägenheter i ordinarie
bostadsbestånd, trygghetsboende och seniorboende.

Arbetsformer
Wikman-konsult AB har svarat för arbetets genomförande med Leif Wikman som
huvudkonsult. Kommunens kontaktpersoner har varit kommunchef Bo-Erik Berg
och socialchef Eija Lugnet. Personal vid kommunens förvaltningar och stiftelsen
Arjeploghus har medverkat i arbetet. Projektet har avrapporterats i kommunstyrelse
och socialnämnd.
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2. Befolkning
Arjeplog har år 2012 en befolkning på 3 054 invånare. Sen tidigt 1960-tal har
Arjeplog haft en minskande befolkning. SCB har tagit fram prognoser på
befolkningsutvecklingen fram till år 2040. Prognoserna finns även med fördelning
på olika åldrar.
Diagram 1 visar befolkningsutvecklingen sen 1968 för Arjeplogs kommun. SCB
räknar med en fortsatt befolkningsminskning. Minskningstakten har dock en
utplanande kurva.
Diagram 1. Befolkningsutveckling för Arjeplog
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Befolkningsutveckling för personer över 65 år
Antalet äldre i Sveriges befolkning ökar och fortsätter att öka under de kommande
decennierna. Under 2010-talet blir antalet ålderspensionärer i Sverige 20 % fler och
kommer år 2020 att uppgå till 2,1 miljoner personer. Ökningen fortsätter och år
2040 kommer Sverige att ha 2,6 miljoner ålderspensionärer. Det beror främst på de
stora barnkullarna i rekordgenerationen på 40- och 50-talen som nu går i pension
vilket också gäller många i den arbetskraftsinvandring Sverige hade på 60- och 70talen.
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Men det beror också på att vi lever allt längre. De senaste 20 åren har
medellivslängden i Sverige ökat med 4,5 år för män och 2,7 år för kvinnor. Fram
till år 2040 beräknar SCB att den kommer att öka med ytterligare 4 år.
Ökningen av medellivslängden beror bland annat på utvecklingen inom sjukvården
och den medicinska vetenskapen. Sjukdomar som förr var livshotande eller
medförde livslånga funktionshinder kan nu behandlas och återge personer full
funktionsförmåga. Exempel är gråstarr, slitna höftleder och knäleder, cancer, stroke
och hjärtinfarkt. Det har medfört att allt fler är friska långt efter pensioneringen,
den sk tredje åldern.
Arjeplog har en betydligt äldre befolkning än landet som helhet. Antalet äldre i
Arjeplog kommer att bli fler och deras andel av befolkningen kommer att öka.
Diagram 2 visar att år 2012 var 813 personer i Arjeplog över 65 år, vilket är 27 %
av befolkningen (i Sverige är 18 % över 65 år). Antalet ålderspensionärer stiger
fram till år 2032 då de beräknas uppgå till 861 personer. Därefter blir de sakta färre
så att de år 2040 uppgår till 843 personer, vilket är 31 % av befolkningen. Orsaken
till minskningen efter år 2032 är minskat tillskott av yngre pensionärer.

65+

Diagram 2. Befolkningsprognos för personer över 65 år i Arjeplog
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Befolkningsutveckling för personer över 80 år
År 2012 finns i Arjeplog 239 personer som är över 80 år vilket är 8 % av
befolkningen (i Sverige är 5 % över 80 år). År 2028 beräknas det i Arjeplog finnas
drygt 40 personer fler över 80 år och fram till år 2040 kommer det att bli ytterligare
20 fler.
Diagram 3 visar att den kraftigaste ökningen är fram till 2028, speciellt perioden
2022-2028.
Diagram 3. Befolkningsprognos för personer över 80 år i
Arjeplog
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Relativ befolkningsutveckling
Diagram 4 visar befolkningsutvecklingen från 2012 till 2040 för olika
åldersgrupper med 2012 som gemensamt indexår. Det mest iögonfallande är att de
över 65 år ökar marginellt medan de över 80 år beräknas öka med 26 %. Det
innebär att pensionärsgruppen i Arjeplog blir betydligt äldre.
Diagram 4. Befolkningsprognos Arjeplog 2012-2040
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Befolkningsutveckling för olika pensionärsåldrar
Eftersom vi funnit skillnader i befolkningsutveckling mellan yngre och äldre
pensionärer har befolkningsutvecklingen för pensionärerna studerats i 5-årsklasser.
Diagram 5 visar utvecklingen fram till år 2040 av antalet pensionärer i olika
åldersgrupper. De yngre pensionärerna kommer under perioden att bli färre medan
de äldre blir fler.
Att de äldre pensionärsgrupperna blir större än de yngre är ovanligt. Arjeplogs
minskande befolkning alltsedan 1960-talet kan vara en orsak. Diagrammet visar att
redan år 2016 kommer det att bli fler i åldersgruppen 70-74 år än de som är 65-69
år och i slutet av perioden kommer de som är 75-79 år att nästan vara lika många
som de i åldersgruppen 65-69 år. Även i de äldsta åldersgrupperna blir det betydligt
fler och åldersgruppen 85-89 år blir över 50 % fler under perioden.
Diagram 5. Prognos över antal pensionärer i Arjeplog i olika
åldersgrupper åren 2012-2040
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3. Inventering av tillgänglighet
För inventeringen av tillgänglighet har en fastighetsdatabas över flerbostadshus
upprättats. I den har registrats uppgift om var fastigheterna finns,
fastighetsbeteckning, fastighetsägare, adress, antal lägenheter, antal våningar samt
parametrar enligt bilaga 1och kommentarer av betydelse för förbättrad
tillgänglighet.
Tillgängligheten har inventerats på adressnivå och finns dokumenterad i en Exceldatabas med sökmöjlighet på alla registrerade variabler. Det innebär att uttag av
data kan ske på t ex kommunnivå, fastighetsnivå, per fastighetsägare, per
tillgänglighetsnivå, etc. Databasen är överlämnad till kommunen vid
projektavslutet.
Flerbostadshus finns i Arjeplog kommun bara i centralorten, i Mellansel och i
Slagnäs. En stor del av befolkningen bor i småhus. Vi vet från andra
undersökningar att småhus generellt har lägre tillgänglighet.
Liksom i många gränskommuner längre söderut ha ett större antal
småhusfastigheter uppköpts av norrmän och omvandlats till fritidshus. Det gäller
främst längs väg 95 från Laisvall och västerut mot gränsen.
Unikt för Arjeplog är att ett antal flerbostadshus omvandlats till s.k. biltesthotell för
personal anställda av bil- och bildelsföretag som gör vintertester i Arjeplog. De
fastigheterna ingår liksom andra hotell inte i inventeringen.

Tillgänglighet i flerbostadshus
Den viktigaste delen av utredningen har varit att inventera tillgängligheten i
bostadsbeståndet. Alla flerbostadshus i kommunen med totalt 428 lägenheter har
besökts och dokumenterats ur tillgänglighetssynpunkt. Utifrån kriterierna i bilaga 1
och 2 har tillgänglighet till lägenheterna klassificerats i tre nivåer:
• Tillgänglig med rullstol
• Tillgänglig med rollator
• Ej tillgänglig

Bilderna på nästa sida visar exempel på fastigheter i Arjeplog med de olika
tillgänglighetsnivåerna.
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Fastighet med rullstolstillgänglighet till alla lägenheter, Drottninggatan.

Fastighet med lägenheter på entréplan som är rollatortillgängliga, Daghemsvägen.

Fastighet med övervåning som ej är tillgänglig, Hamngatan.
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Tabell 1 visar att av lägenheterna i Arjeplogs flerbostadshus är mindre än en
fjärdedel tillgängliga med rullstol. Drygt hälften av lägenheterna är tillgängliga med
rollator och knappt hälften är ej tillgängliga. De flesta lägenheterna, 75 %, finns hos
den allmännyttiga kommunala stiftelsen Arjeploghus. Tillgänglighet till lägenheter
ägda av fastighetsägare med 10 eller fler lägenheter framgår av tabellen.

Tabell 1. Tillgängliga lägenheter i Arjeplog år 2013
Rollstolstillgängliga

Rollatortillgängliga

Ej tillgängliga

Antal lägenheter

99 (23 %)

221 (52 %)

207 (48 %)

428

76

170

152

322

Öberga fastigheter

2

12

10

22

HSB

0

6

12

18

Rewi

17

17

0

17

0

4

6

10

Totalt
varav
Arjeploghus

Riksbyggen

De flesta fastigheter i Arjeplog har mindre än 3 våningar. Därmed finns inte krav på
hiss i Plan- och Bygglagen. Två av 2-våningshusen är utrustade med en enklare typ
av hiss. För äldre 3-våningshus finns inte heller krav på hiss. Det innebär att bara
två av fastigheterna med 3-våningshus har hiss.

Enkelt åtgärdade hinder
Vid inventeringen har också noterats enkla åtgärder som kan höja tillgängligheten.
Den vanligaste åtgärden är att montera en ramp vid entrén.
Inventeringen visar att ytterligare 120 lägenheter kan göra tillgängliga för
rullstolsanvändare med hjälp av ramper vid entrén. 64 lägenheter på första våningen
i 2- och 3-våningshus kan göras rullstolstillgängliga med 24 ramper. Återstående 56
lägenheterna kan göras rullstolstillgängliga med ramp till varje lägenhetsentré.
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Ramp till entré med en lägenhet,
Daghemsvägen.

Ramp till hyreshusentré,
Drottninggatan.

Bostadsanpassning
Personer med funktionsnedsättning kan få kommunalt bostadsanpassningsbidrag.
Enligt Boverket är de vanligaste åtgärderna justering av trösklar, stödhandtag,
ramper, anpassning av dörrar, spisvakt/timer och badrumsanpassning. Vid
inventeringen har vi inte funnit några större bostadsanpassningsåtgärder i
fastighetens gemensamma utrymmen.
Boverkets uppföljningar visar att Arjeplog årligen ger ett 30-tal
bostadsanpassningsbidrag till en kostnad av cirka 700 000 kronor. Arjeplogs
genomsnittkostnad per invånare är dubbelt så hög som medelvärdet för Sverige.
Förklaringen är troligen att i Arjeplog ges många bostadsanpassningsbidrag till
personer som bor i småhus och kostnaden för bostadsanpassningsbidrag i småhus är
generellt dubbelt så hög som i flerbostadshus.

Erfarenheter från inventeringen
Några iakttagelser från inventeringen:
• Trappsteg vid entrén
Är vanligt men kan ofta lätt åtgärdas för ökad tillgänglighet.
• ½-trappa till 1:a våningen
Mycket vanligt och ganska dyrbart att åtgärda.
• ”Sommarhiss”
Ett par av de större 2-våningsfastigheterna har sommarhiss som inte fungerar
vintertid eftersom hissmekanismen inte är isolerad och fryser ihop.

•

Det finns tillgänglighetshinder som är enkla att åtgärda
Med ramper kan många lägenheter göras tillgängliga även för rullstolsburna.
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4. Koppling befolkning – tillgänglighet
Genom att relatera demografiutvecklingen till fastigheternas tillgänglighet kan
behovet av fler bostäder anpassade för äldre analyseras.
Det är inte bara äldre människor som har nytta av tillgängliga lägenheter. För
personer med funktionshinder är tillgängligheten ofta avgörande för val av boende.
Andra, som t ex barnfamiljer, har också nytta av bostäder som kan nås utan trappor.
Vid analys av bostäders tillgänglighet och befolkningens ålder är det relevant att i
första hand se på åldersgruppen över 80 år. Det är i den åldern en större andel har
ålderskrämpor som gör att de behöver en boendemiljö med bra tillgänglighet.
Yngre pensionärer är i allmänhet relativt friska och uppgift om demografiutvecklingen för dem används främst för den långsiktiga utvecklingen.
Tabell 2 visar tillgängliga lägenheter år 2013 och 2040 relaterat till antalet personer
över 80 år. Tabellen visar att det år 2013 finns rullstolstillgängliga lägenheter
motsvarande 41 % av de som är över 80 år och rollatortillgängliga lägenheter
motsvarande 92 %.

Tabell 2. Tillgängliga lägenheter relaterat till antal personer över 80 år
Antal 80+ Tillgängliga lägenheter
Rullstol

Rollator

Tillgängliga lgh per 80+
Rullstol

Rollator

2013

239

99

221

41 %

92 %

2040

302

99

221

33 %

73 %

Om antalet tillgängliga lägenheter inte blir fler kommer demografiutvecklingen
fram till år 2040 att minska andelen personer över 80 år som kan bo i lägenheter
tillgängliga med rullstol eller rollator till 33 % respektive 73 %. Det är siffror som
motsvarar Bergnäset i Luleå och Skelleftehamn i Skellefteå. Stadsdelar som
bedöms ha stora behov av fler tillgängliga bostäder.
För att kunna bo kvar på äldre dar krävs att det finns bostäder med god
tillgänglighet. I Arjeplog bor många i småhus och på äldre dar kommer flera att
behöva flytta till bostäder med bättre tillgänglighet. Därför behövs fler lägenheter
med rollatortillgänglighet men även fler rullstolstillgängliga lägenheter. Det
behöver inte betyda nybyggnation. Utan det handlar främst om om- och
tillbyggnader av det befintliga bostadsbeståndet samt tillskapande av
trygghetsboenden och seniorboenden. Forskning visar att låg tillgänglighet medför
ökade kostnader för äldreomsorgen. Både i form av mer hemtjänst och även av
tidigare flytt till särskilt boende.
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5. Helhetsanalys av bostadsbehovet för äldre
En viktig del i utredningen är helhetsanalys på utvecklingen av särskilt boende,
trygghetsboende, seniorboende och tillgängliga lägenheter i ordinarie
bostadsbestånd.

Särskilt boende
Särskilt boende ingår inte i inventeringen då de förutsätts ha god tillgänglighet och
det krävs biståndsbeslut för att bo där. Däremot är de en viktig del i analysen av
bostadsbehovet för äldre.
Arjeplog har totalt 73 platser i särskilt boende och 5 platser i korttidsboende.
Dessutom finns 3 OBS-platser i vårdcentralen som landstinget finansierar. Platserna
i särskilt boende fördelas på 24 platser i Vaukagården, 26 platser i Tallbacken, 13
platser i demensboendet Facklan och 10 platser i Norrskenets sjukhem. Särskilt
boende för andra grupper än äldre finns inte.

Vaukagården

Tallbacken
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Norrskenets sjukhem och Facklans gruppboende i Vårdcentralen.

Med 73 platser har Arjeplog tillgång till platser i särskilt boende motsvarande 30 %
av de som är över 80 år. Det är högt och har inte förändrats på åtminstone de
senaste 5 åren. I Arjeplog bor 21 % av de som är över 80 år i särskilt boende. Det är
mycket jämfört med andra kommuner. Motsvarande andel för Norrbotten är 16 %
och för Sverige 14 %.

Trygghetsboenden
Trygghetsboenden är lägenheter för de som fyllt 70 år. Bostäderna finns i en
fastighet med gemensamhetslokal och viss bemanning. Trygghetsboende ger ett
minskat behov av platser i särskilt boende. Särskilt gäller det för personer som
beviljas särskilt boende på grund av otrygghet eller för att de inte kan bo kvar i sin
bostad på grund av otillgänglighet, dåliga kommunikationer och långt till affär och
annan service.
Det finns inga trygghetsboenden i Arjeplog år 2013. Kommunen har inte heller
någon plan för införande. En utveckling med allt fler äldre gör det angeläget att
granska om en del av de som annars skulle behöva särskilt boende kan klara sig
med trygghetsboende. Inte minst mot bakgrund av att Arjeplog använder så många
platser i särskilt boende.

Seniorboenden
På liknande sätt som trygghetsboende ger seniorboende ett minskat behov av
platser i särskilt boende. Lägenheter med bra tillgänglighet, social samvaro och
mötesplatser ger trygghet och stimulans att bo kvar.
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Det finns inget seniorboende i Arjeplog år 2013 även om vissa fastigheter kan ha en
hög medelålder. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2012 kan det komma att
byggas ett mindre antal seniorbostäder i Arjeplog de närmaste åren.
En enkätundersökning som genomfördes år 2008 av Luleå Tekniska Universitet om
intresset för seniorbostäder bland personer över 55 år visade att 147 personer (30 %
av de tillfrågade) var intresserade att flytta till seniorboende de närmaste åren. Av
dem var 117 personer över 65 år och 41 personer var över 80 år.

Pensionärsbostäder
Pensionärsbostäder är 2-3 rumslägenheter i 1-plans radhus oftast i byar men även i
centralort. I flertalet kommuner är pensionärsbostäderna avvecklade eller fått en
breddad målgrupp så att de upplåts till fler än pensionärer. I kommuner där de finns
kvar är det en uppskattad boendeform.
I Arjeplog finns 46 pensionärsbostäder. Av dem finns 6 lägenheter i Slagnäs och
resterande i centralorten med 14 lägenheter i Norrbacka och 26 lägenheter i Lugnet.

Pensionärsbostäder i Slagnäs.

Pensionärsbostäder i Norrbacka.
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Ordinarie bostadsbestånd
Det ordinarie bostadsbeståndet i Arjeplog består av flerbostadshus och småhus. Det
finns även flerbostadshus som fungerar som hotell för främst testverksamheten. De
ingår inte i den här utredningen.
Det är bostadsbrist i Arjeplog. Bristen gäller både hyresrätter och andra
upplåtelseformer. Bostadsbristen gäller främst unga, stora barnfamiljer, äldre och
flyktingar. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät ligger det förväntade
bostadsbyggandet i Arjeplog på mindre än 10 lägenheter per år.

Flerbostadshus
Flerbostadshusen i Arjeplog finns främst i centralorten och domineras av 2våningshus där drygt hälften av lägenheterna finns. De högsta bostadshusen har 3
våningar.
Ett sätt att öka tillgängligheten är att utrusta några av de större 2-våningsfastigheterna med hiss. Det bör kunna ske till överkomlig kostnad eftersom varje
hiss betjänar 9-12 lägenheter. Fastigheter som kan vara aktuella är Mården 5
(Hamngatan 4 = 9 lgh), Lugnet 1:22 (Lugnetvägen 30 = 12 lgh), Renen 8
(Storgatan 1C = 12 lgh och Torggatan 1 = 9 lgh). Det kan göra upp till 42
lägenheter på andra våningen rullstolstillgängliga. Två fastigheter har sommarhissar
som inte klarar kylan vintertid. Bland 3-våningsfastigheterna har vi inte funnit
några som till överkomlig kostnad kan utrustas med hiss.

Mården 5, Hamngatan 4.

Lugnet 1:22, Lugnetvägen 30.
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Renen 8, Torggatan 1 och Storgatan 1.

För att skapa fler lägenheter kan påbyggnad ske av befintliga fastigheter. Det är ett
sätt att till en överkomlig kostnad skapa fler bostäder. I Arjeplog bör man
undersöka möjligheterna att bygga på några av 2-våningshusen med 1-2 våningar. I
huvudsak är det samma fastigheter som i stycket ovan. Påbyggnader kan ge upp till
ett 60-tal fler lägenheter som alla kan göras rullstolstillgängliga.
Ett annat sätt att skapa fler lägenheter är att omvandla befintliga fastigheter som
används till annat. T ex finns på Drottninggatan 40 en kommunal fastighet som
varit elevhem och nu är uthyrd som biltesthotell. Där finns sex
gemensamhetslokaler och ett 40-tal enrumslägenheter. En teknisk utredning kan
visa på möjligheterna att bygga om fastigheten till hyreslägenheter/seniorboende.

Drottninggatan 40 norrsida.

Drottninggatan 40 södersida.
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Småhus
Två av tre bostäder i Arjeplog finns i småhus. Det innebär att en stor del av
befolkningen, även bland de äldre, bor i småhus. Möjligheterna till kvarboende är
begränsade, särskilt för äldre som bor i glesbygden. Det beror dels på att småhus
som regel har lägre tillgänglighet vilket blir ett problem med stigande ålder och dels
på att det ofta är långt till service i form av livsmedelsbutik och liknande.
Pensionärerna har behov av att det finns tillgängliga lägenheter att flytta till. Om
det inte finns ökar trycket på särskilt boende. Det har visat sig att äldre som bor i
småhus flyttar till särskilt boende 10 år tidigare än de som bor i flerbostadshus.
En annan orsak för flytt till särskilt boende är omfattande hemtjänstinsatser. För de
som bor i glesbygd och har hemtjänst flera gånger per dag är det kostsammare för
kommunen med hemtjänst än med särskilt boende. Om det finns tillgängliga
bostäder i centralorten kan flera av pensionärerna istället flytta dit istället.
Bostadsbristen i Arjeplog gör det dock svårt att finna en ny bostad för pensionärer
som vill flytta eller har svårigheter att bo kvar i det egna småhuset.
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6. Utblick nationellt och internationellt
Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre gäller inte bara Arjeplog utan
generellt för Sverige och västvärlden. Det beror dels på att vi lever allt längre och
dels på stora barnkullarna efter kriget, den så kallade rekordgenerationen.

Andra kommuner
Liksom Arjeplog är det flera kommuner som insett sprängkraften i den
demografiska utvecklingen och börjat vidta åtgärder för att möta den. I nätverket
Bo bra på äldre dar startade ett 60-tal kommuner år 2011 ett samarbete om hur
man på olika sätt kan möta utvecklingen. Närliggande kommuner som är med i
nätverket är Luleå, Skellefteå och Arvidsjaur.
Luleå har i år beslutat om en genomförandeplan av utredningen Planering för
bostäder för äldre i Luleå och implementeringen är nu i skarp drift.
Skellefteå har med vår hjälp genomfört inventering och analys utifrån
demografiutvecklingen. Kommunen tar nu tillsammans med fastighetsägarna fram
åtgärder för att höja tillgängligheten.
Arvidsjaur har omstrukturerat Solbackens äldreboende till trygghetsboende,
planerat ombyggnad av Ringelsta äldreboende och ser i framtiden en ändrad
användning av Borgargårdens äldreboende.

Statliga utredningar och beslut
Regeringen har 40 utredningar igång om bostadspolitiken. Flera av dem är av
intresse för Arjeplog.
• I augusti 2013 gav regeringen Boverket i uppdrag att ta fram förslag som
underlättar etablering på bostadsmarknaden. I uppdraget ingår översyn av
kommunal hyresgaranti, statliga bidrag till kommunerna och statlig
förvärvsgaranti. Utredningen ska vara klar december 2014.
• I augusti 2013 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté som
ska utreda regional planering och bostadsförsörjning. Kommitténs arbete
påverkar det kommunala självstyret. Uppdraget ska redovisas i mars 2015.
• I juni 2013 tillsatte regeringen en utredning som ska se över situationen på svaga
bostadsmarknader och föreslå stödåtgärder inom ramen för EU:s regelverk.
Utredningen ska vara klar i maj 2015.
• Regeringen har i juni 2013 lagt en proposition om ändringar i lagen om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar med bland annat ökat hänsynstagande
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till nationella och regionala mål. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari
2014.
• I mars 2013 gav regeringen Boverket i uppdrag att göra en översyn av lagen om
bostadsanpassningsbidrag. Översynen ska bland annat behandla frågan om ägare
av flerbostadshus ska kunna ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Översynen
ska vara klar i december 2014.
• Riksrevisionen startade 2012 en granskning av hur kommuner på svaga
bostadsmarknader kan möta äldre medborgares behov av anpassade bostäder.
Syftet är att granska om staten ger kommuner med mycket svaga
bostadsmarknader förutsättningar finansiellt och med regelverk att uppfylla sitt
bostadsförsörjningsansvar när det gäller äldres boende. Granskningen ska vara
klar i maj 2014.

Finland
Finland har samma demografiska utveckling som Sverige och samma problem med
otillgängliga bostäder. De har en bostadspolitik och regeringen har i april 2013
beslutat om ett program för att förbättra äldres boende fram till år 2030. I
regeringsprogrammet tar man ett helhetsgrepp på vad stat, kommun,
fastighetsägare, organisationer och den enskilde ska göra. Totalt planeras för
700 000 fler tillgängliga bostäder. Det ska bland annat ske genom att 500 hissar per
år installeras i hus utan hiss.
Till programmet finns en genomförandeplan med tillhörande budget på 192
miljoner euro (1,6 miljarder kronor) för de första 5 åren. Man har även räknat fram
att 0-alternativet (att inte genomföra åtgärderna) kommer att kosta 1 miljard euro
(8,7 miljarder kronor) mer per år 2030.
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7. Slutsatser och förslag
Utredningens befolkningsprognos och inventering av bostäders tillgänglighet
utmynnar i en helhetsanalys av bostadsbehovet för äldre i alla boendeformer. Den
ger underlag för framtida inriktning och omfattning av de olika boendeformerna.

Slutsatser
Befolkningsprognosen visar fortsatt befolkningsminskning. Antalet pensionärer
kommer dock att bli fler. Deras andel av befolkningen ökar från 27 % år 2012 till
31 % i början av 2030-talet. Det är särskilt de äldre pensionärerna över 80 år som
blir fler. De yngre pensionärerna kommer under prognosperioden att bli färre vilket
kan sammanhänga med kommunens långvariga befolkningsminskning.
Tillgänglighetsinventeringen visar att nästan alla lägenheter i flerbostadshus finns i
Arjeplog centralort. En knapp fjärdedel av dem är tillgängliga med rullstol och
drygt hälften är tillgängliga för de som använder rollator. Den helt dominerande
fastighetsägaren är kommunen genom stiftelsen Arjeploghus.
Med enkla åtgärder i form av entréramper kan ytterligare 120 lägenheter göras
rullstolstillgängliga vilket skulle höja andelen rullstolstillgängliga lägenheter till
51 %.
Det stora problemet i Arjeplog är dock bristen på bostäder. Det gäller för äldre, för
barnfamiljer och för andra. Det ökande antalet äldre-äldre gör att behovet av
tillgängliga bostäder kommer att öka. Om det inte skapas fler tillgängliga bostäder
riskerar kommunen onödigt ökade kostnader för att pensionärer alltför tidigt
behöver flytta till särskilt boende.
Arjeplog har en väl utbyggd äldreomsorg med hemtjänstgrupper i tätort och
glesbygd samt god tillgång till särskilt boende. Det finns dessutom tillgång till
landstingets OBS-platser för akuta behov. Antalet platser i särskilt boende är högt
jämfört med andra kommuner. Om Arjeplog skulle minska till Norrbottens andel av
de som är över 80 år motsvarar det 12 platser. En förutsättning för en sådan
minskning är dock att det finns tillgång till bostäder med bra tillgänglighet att flytta
till för de äldre. Att omvandla befintliga fastigheter till trygghetsboende eller
seniorboende är ett sätt att åstadkomma det.
Att Arjeplog har många platser i särskilt boende beror dels på brist på alternativ för
äldre som inte kan bo kvar hemma på grund av tillgänglighets-, trygghets- och
serviceskäl. Det beror också på att hemtjänstinsatser i glesbygd flera gånger per dag
medför mycket restid och blir kostsammare för kommunen än särskilt boende.
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Med 46 pensionärsbostäder är Arjeplog relativt välförsett. Luleå har bara 3 gånger
så många pensionärsbostäder på 14 gånger så många pensionärer. Men precis som i
Luleå och andra orter bor det inte bara pensionärer i dem. Det behövs
marknadsföring av dem till pensionärerna och att ge dem en ”gräddfil” till
pensionärsbostäderna.
För att minska bostadsbristen och höja tillgängligheten bör en teknisk utredning ske
om ett antal fastigheter i det ordinarie bostadsbeståndet kan byggas på med 1-2
våningar eller utrustas med hiss. Det kan ge upp till ett 60-tal fler lägenheter.
Därmed skapas möjlighet för de äldre som bor i småhus att flytta vilket frigör deras
fastigheter för försäljning till småbarnsfamiljer och andra vilket skapar en
boendeutveckling inom kommunen.

Känslighetsanalys
Känslighetsanalys innebär att en granskning av vad händer om vissa avgörande
faktorer förändras. Hur påverkas resultaten
• om fler äldre flyttar från kommunen.
Kraftigare befolkningsminskning, mindre skatteunderlag, mindre behov av
särskilt boende och hemtjänst.
• om tillgängligheten till bostäder inte förbättras.
Ökat tryck på särskilt boende, risk att yngre pensionärer flyttar från kommunen.
• om antalet platser i särskilt boende minskas utan att fler tillgängliga bostäder
skapas i det ordinarie bostadsbeståndet.
Ökat behov av hemtjänst med omfattande insatser.
• om regeringen beslutar om stödåtgärder på svaga bostadsmarknader.
Underlättar för kommunen att klara sitt bostadsförsörjningsansvar inom
ordinarie bostadsbestånd.
• om kommunen köper vårdcentralsfastigheten av landstinget.
Ger på sikt möjlighet till mer omfattande rockad av särskilt boende. Frågan
behöver dock utredas mer.
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Förslag
De förslag som läggs fram här ska ge underlag för verksamhetsplan och budget vad
gäller inriktningsbeslut för kommunens utveckling av boende för äldre. Det är inte
optimalt att genomföra alla förslag direkt utan det bör ske under ett antal år.
Flertalet bostäder ägs av den kommunala stiftelsen Arjeploghus och de flesta
förslagen avser deras fastigheter.
Förslagen är uppställda i prioritets- och tidsordning.
• Antalet platser i särskilt boende kan minskas genom att Tallbacken görs om till
ett trygghetsboende med 26 lägenheter. De boende erbjuds bo kvar i Tallbackens
trygghetsboende eller flytta till sjukhemmet eller Vaukagården. Om många vill
flytta kan behov finnas av att öppna några fler platser i sjukhemmet.
• En teknisk utredning med ekonomisk kalkyl och möjlig nyttjandegrad bör ske av
möjligheten att bygga om fastigheten på Drottninggatan 40 till seniorboende
eller mindre hyresbostäder.
• En teknisk utredning med ekonomiska kalkyler bör ske av möjligheter till
påbyggnad med 1-2 våningar på stiftelsens fastigheter Mården 5, Lugnet 1:22
och Renen 8 för att skapa upp till ett 60-tal fler lägenheter. Ifall den tekniska
utredningen inte utfaller positivt bör möjligheterna till hissinstallation utredas för
att skapa fler tillgängliga lägenheter.
• En teknisk utredning bör ske av möjligheterna till ombyggnad av
sommarhissarna i Storgatan 15 och Lugnetvägen 30 till hissar som klarar drift
året runt.
• Pensionärsbostäderna behöver en tydligare inriktning på att de är till för äldre.
De behöver också marknadsföras bättre till de äldre.
• Kommunen och stiftelsen bör ha beredskap att vidta åtgärder om och när
regeringen kommer med beslut om olika stödåtgärder på bostadsmarknaden.
• Om kommunen köper vårdcentralen av Norrbottens läns landsting bör man
överväga att flytta allt särskilt boende dit. Då blir Vaukagården ledig för annan
verksamhet. Med tanke på lägenheternas utformning och små storlek kan man
överväga att använda fastigheten till exempelvis ungdomsboende, elevboende
eller pendlarbostäder.
• I kommunen pågår en köksutredning. Om allt särskilt boende på sikt ska flyttas
till vårdcentralen bör utredningen även granska möjligheten att återskapa det kök
som tidigare funnits där.
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Ekonomi
De föreslagna åtgärderna har stora ekonomiska konsekvenser.
• En förändring av Tallbacken från särskilt boende till trygghetsboende minskar
socialnämndens driftkostnader för särskilt boende med upp till 12 Mkr. En del
av dessa medel behövs dock för att skapa fler platser i sjukhemmet.
För trygghetsboendet behövs också kommunala medel. Dels för värdfunktionen
och gemensamhetslokal och dels för hemtjänst för personer som annars skulle ha
bott i särskilt boende. Med Luleås beräkningar som grund uppgår den årliga
kostnaden till 4 Mkr, varav utökad hemtjänst utgör 3,6 Mkr.
• Att bygga om fastigheten på Drottninggatan 40 till seniorboende innebär en
investeringskostnad för stiftelsen Arjeploghus som slås ut på hyran under en
längre avskrivningsperiod.
• Påbyggnad av fastigheter är billigare än nybyggnad. En preliminär kalkyl är
25 000 kr/kvm för påbyggnad samt 15 000 kr/kvm för helrenovering av
befintliga våningar. Hur hög kostnaden blir i de aktuella fastigheterna är dock
svårt att ange innan den tekniska utredningen.
• Samma gäller för hissar där normalkostnad för installation av en hiss i ett
tvåvåningshus är cirka 0,7 Mkr.
• Kostnaden för ombyggnad av sommarhissarna handlar mest om isolering vilket
inte blir så stor kostnad.
• För marknadsföring av pensionärsbostäder behövs dels framtagande av material
på webben och tryckt broschyr och dels information via pensionärsföreningarna.
Kostnaden beräknas till under 30 000 kronor.
• Om kommunen köper vårdcentralen av landstinget blir det dels en
kapitalkostnad för inköp och investeringar och dels en driftkostnad.
Investeringskostnaden går inte att säkerställa innan den tekniska utredningen är
klar. Om fastigheten kan ersätta Vaukagården bör kalkylen leda till en minskad
driftkostnad för särskilt boende.
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Bilaga 1

Innehåll i inventeringen av tillgänglighet
Vid inventeringen av tillgänglighet till flerbostadshus har följande parametrar
beaktats.
1.

Gångvägars framkomlighet
a. vägbeläggning, nivåskillnader, bredd, belysning

2.

Belysning
a. entréer, gångvägar

3.

Orienterbarhet
a. skyltat till entréer

4.

Tillgänglig utemiljö
a. gångvägar, vilplatser

5.

Entré
a. nivåskillnad, ramp, ytterdörr

6.

Trapphus
a. lägenheter i entréplan, trappsteg till 1:a vån, ledstänger i trappa,
rollatorparkering

7.

Hiss
a. nivåskillnad innan hissen, automatisk dörröppnare, hissdörren

8.

Soprum
a. avstånd, tillgänglighet med rollator/rullstol, soprumsdörr

9.

Vilplatser
a. Längs gångvägar
b. Vid torg och centrum

10.

Parkering
a. Gatuparkering nära huset

Vid inventeringen har även noterats hinder som enkelt kan åtgärdas.
Fotodokumentation har skett av bra exempel och enkelt åtgärdade hinder.
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Bilaga 2

Kriterier på tillgänglighet
Tillgängligheten till flerfamiljsfastigheter har vid inventeringen klassats i tre nivåer
efter tillgänglighetsgrad.

Rollatortillgänglig lägenhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gångvägar ska vara lätt att ta sig fram på med rollator (ej tjockt lager grus)
Nivåskillnader får vara högst 6 trappsteg förutsatt att ledstänger finns
Belysning på gångvägar och vid entré
God orienterbarhet med skyltar vid entré
Entrédörren ska vara minst 90 cm bred
Entrédörren ska vara lätt att öppna
Om hiss ej finns ska det finnas plats att parkera rollator vid entrén
Trappor får vara högst 6 trappsteg och försedda med ledstänger
Soprum/-kärl ska finnas inom 50 m och vara tillgängliga för personer med
rollator

Rullstolstillgänglig lägenhet
Förutom kraven för rollatortillgänglighet krävs att:
• Gångvägar ska vara hårdbelagda och utan trappsteg
• Gångvägar får ej ha trappsteg men mindre lutning och ska vara minst 1 m
breda
• Entrén får ha högst 25 mm nivåskillnad
• Vi högre nivåskillnad vid entrén ska ramp finnas
• Från entrén till lägenhetsdörren får det vara högst 25 mm nivåskillnad
• Vid högre nivåskillnad skall det finnas hiss (eller ramp om det är små
nivåskillander)
• Hissdörr ska vara lättöppnad/ha dörröppnare
• Soprum/-kärl ska finnas inom 50 m och vara tillgängliga för personer i
rullstol

Ej tillgänglig lägenhet
•

Lägenheter där kraven för rollatortillgänglighet ej uppfylls är ej tillgängliga.
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