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Bakgrund
Inledning
Umeå har en ung befolkning med en medelålder på
38 år mot rikssnittets 42 år. Trots detta kommer andelen
äldre över 65 år att öka kraftigt de kommande åren.
Det kommer sig främst av att de så kallade ”rekord
generation” födda på 1940-talet och i början av 1950
åldras är så många. Först ökar gruppen yngre pensio
närer mellan 65–79 år och sedan gruppen äldre pensio
närer över 80 år. En annan faktor som påverkar tillväxten i äldregruppen är den ökade livslängden. U
 nder
åren fram till 2030 kommer antalet personer i åldrarna
över 65 år att öka från i dag cirka 16 600 till cirka
25 000, det vill säga en ökning med 8 400 personer.

bostadsönskemål. Sannolikt kommer detta att leda till
en mer differentierad bostadsefterfrågan. Många av
äldrehushållen i Umeå bor i småhus och kommer med
stigande ålder att efterfråga andra boendeformer som
är lättskötta och har en god tillgänglighet samt kanske
har ett centralt läge. Det är viktigt att lägenheterna är
tillgängliga för personer som använder rullator eller
är rullstolsburna så det blir möjligt att bo kvar även
vid hög ålder. God tillgänglighet i bostadsbeståndet
gynnar inte enbart äldregruppen utan också betydelsefullt för barnfamiljer och personer som har funktionshinder.

Hur framtidens äldrehushåll väljer att bo kommer
att ha stor betydelse för bostadsförsörjningen. Den
kommande äldregruppen är friskare och mer välutbildad än tidigare generationer och kommer även att ha
bättre ekonomiska förutsättningar att tillgodose sina

Fastighetsinventering
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Huvuddelen av bostäderna i Umeå är byggda efter
1960 då expansionen tog fart. Det har inte funnits
någon dokumentation eller registerdata som redovisar
hur stor del av de lägenheterna i Umeå som uppfyller
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kraven på lämpliga äldrebostäder. En totalinventering
av tillgängligheten till flerbostadshusbeståndet har därför genomförts under våren 2011 på uppdrag av kommunstyrelsen. Inventeringsarbetet har genomförts av
Wikman-konsult AB. Inventeringen redovisar tillgängligheten fram till lägenhetsentré och innefattar inte
förhållandena inne i lägenheten. Graden av tillgänglighet har klassificerats i tre grupper enligt följande:
rullstolstillgänglig, rullatortillgänglig och ej till
gänglig. Definitionen av vilka krav som gäller för de o lika
kategorierna finns på sidan 23. I begreppet flerbostadshus
ingår både hyresrätter, bostadsrätter och studentrum.
Den senare kategorin redovisas inte i denna rapport.
Småhusbeståndet ingår inte i undersökningen.
Inventeringen omfattar det bostadsbeståndet som
fanns i kommunen under början av 2011.
Resultaten från inventeringsarbetet finns i en omfattande
databas innehållande uppgifter för cirka 36 000 lägenheter
samt cirka 3000 studentrum med specificerad data på
adressnivå samt foton för de inventerings- objekt bedömts
vara av särskilt intresse. Varje adress finns även redovisad
på prickkartor för olika stads- och kommundelar. I kartredovisningen förekommer begreppet ”delvis tillgänglig”
eftersom det på vissa adresser kan finnas både tillgängliga
och otillgängliga lägenheter. Fastighetsägarna kommer
att kunna ta del av resultaten. Inventeringsarbetet har
huvudsakligen finansierats av Umeå kommun men även
AB Bostaden, Balticgruppen, Scherdin fastigheter, HSB,
Riksbyggen samt Sveriges fastighetsägare i Umeå har
bidragit ekonomiskt till projektets genomförande.

Prognoser över äldreutvecklingen
Parallellt med inventeringsarbetet har områdesvisa
befolkningsprognoser för äldregruppens (65-w) utveckling fram till 2030 tagits fram. Prognoserna möjliggör
alternativa åldersindelningar utifrån olika åldergruppers behovsbild. I rapporten avser begreppet ”äldregruppen” de personer som är 65 år eller äldre.

Serviceinventering
För att få en helhetsbild över i vilken grad de olika
stads- och kommundelarna i Umeå är anpassade för
äldres behov har även tillgängligheten till både kommersiell och offentlig service samt busslinjenät i in-

venterats. Motivet är att tillgången till ett basutbud av
kommersiell och offentlig service i kommunens stadsoch kommundelar är en viktig förutsättning för äldre
gruppens möjligheter till kvarboende. Resultatet av
serviceinventeringen redovisas i ett särskilt dokument,
”Tillgängligheten till service i Umeå kommun”.

Trygghet och socialt kapital
Eftersom äldres upplevelse av trygghet i bostadsområdet också är en viktig del av boendemiljön har avsikten
varit att genomföra trygghetsvandringar inom ramen
för projektet. Kommunala pensionärsrådet har tagit
ansvaret för genomförandet men tyvärr har inte vandringarna inte fullföljts som planerat. I samarbete med
Umeå universitet har särskilda forskningsmedel sökts
från Handikappinstitutet med syftet att mer specifikt
analysera tillgången till god psykosocial boendemiljö
för de äldre åldersgrupperna. Då inga medel beviljades
har den delen av undersökningen utgått.

Arbetsformer
Stadsledningskontorets utvecklingsavdelning har svarat
för arbetets genomförande och som projektledare har
biträdande planeringschef Annalena Löfgren fungerat.
En styrgrupp bestående av AB Bostadens vd Ann-Sofie
Tapani, Socialchefen Ewa Klingefors-Hedlund, kommundelschef Mari-Ann Westerlund samt Erik Bengtsson, platsansvarig för Sveriges Fastighetsägare i Umeå
har lämnat synpunkter under arbetets gång. Marika
Jacobsson, GIS-ingenjör har svarat för kartpresentationer och Peter Thuresson, statistiker för beräkningar och
sammanställningar. Prognoser över äldreutvecklingen
samt äldregruppens bostadsefterfrågan har gjorts av
Stockholms utrednings- och statistikkontor.

Syfte
Projektets övergripande syfte har varit är att få en helhetsbild över stads- och kommundelarnas förutsättningar att möta den växande äldregruppens behov. Avsikten
är att resultaten ska leda till ändamålsenliga interventioner i olika bostadsområden. Det kan handla om att
i samråd med fastighetsägare/näringsidkare genomföra
fysiska förbättringar i miljön eller att göra andra insatser
som förbättrar tillgängligheten. Resultaten är också en
del i helhetsbedömningen av lämpliga lokaliseringar av
tillkommande bostäder för äldregruppen.
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Resultat
Tillgänglighet i stads- och kommundelar
Av de drygt 36 000 lägenheter i flerbostadshus som inventerats ligger huvuddelen av naturliga skäl inom Umeå
centralort och endast en marginell del inom kommundelarna. Landsbygdsområdena är utpräglade småhusområ
den och där finns nästan inga bostäder i flerbostadshus.
Dessa områden redovisas ändå separat eftersom det är
värdefullt att använda den gängse områdesindelningen.
I centralorten finns flest flerbostadshuslägenheter Centrala
stan och Östra stadsdelen (Ålidhem, Carlshem m.m).
Cirka 21 200 lägenheter eller 59 % av beståndet är tillgäng
liga för de personer som använder rullator och mer än
hälften av dessa lägenheter har sådan god tillgänglighet att

de även är tillgängliga för personer som är rullstolsburna.
Resterande 15 000 lägenheter eller cirka 41 % av b eståndet
är inte tillgängligt alls för dessa grupper. Resultatet är svårt
att relatera till förhållandena i andra kommuner undanta
get Luleå som gjort motsvarande undersökning. Där finns
det en något större andel otillgängliga lägenheter (48 %).

Stora variationer i tillgänglighet
Det är stora skillnader på tillgängligheten mellan de
olika stads- och kommundelarna. Bäst tillgänglighet har
inte oväntat de områden som byggts under senare år.
Inom Universitetsområdet är så gott som alla lägenheter
rullstolstillgängliga och även på Tomtebo och i Ersboda/
Ersmark är tillgängligheten betydligt över kommunsnittet.

Tabell 1. Inventeringsresultat
Område

Inventerade lägenheter

Antal rullstolstillg.

Antal rullatortillg.

Antal ej tillgängliga

Berghem

1 666

818

135

713

Haga/Sandbacka

3 508

1 045

645

1 818

Centrala stan

6 841

2 943

1 346

2 552

57

316

Västerslätt

373

Ersboda/Ersmark

3 281

977

1 562

742

Backen

2 828

916

724

1 188

Teg centralt

3 822

792

1 237

1 793

Östra stadsdelen

5 475

1 379

919

3 177

Marieområdet

3 081

1 256

645

1 180

Universitetsområdet

1 896

1 743

76

77

Tomtebo m.m.

1 258

768

220

270

34 029

12 637

7 566

13 826

37%

22%

41%

Summa centralorten
Procent centralorten
Umeålandsförsamling

55

12

11

32

Tavelsjö

64

23

22

19

Tegs glesbygd

27

14

13

Totalt Umeå exkl. KDN

34 175

12 672

7 613

13 890

Holmsund

1 184

185

328

671

Hörnefors

429

54

150

225

Sävar

347

120

98

129

18%

29%

52%

13 031

8 189

14 915

36 %

23 %

41 %

Procent kommundelarna
Hela kommunen

36 135

Procent hela kommunen
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Centrala Stan, Marieområdet och Teg centralt ligger margi
nellt över genomsnittet för kommunen. Observera dock
att Berghem håller sig väl framme när det gäller tillgänglig
heten för rullstolsburna. På Västerslätt är tillgängligheten
allra sämst. Tavelsjö har få men förhållandevis tillgängliga lägenheter. Av kommundelarna ligger Sävar bäst till.

Flest ”ej tillgängliga” lägenheter finns i Östra stadsdelen
och Centrala stan vilket naturligtvis måste ställas i relation till det totala antalet lägenheter i respektive område.
Även på Haga/Sandbacka och i de centrala delarna av
Teg finns många lägenheter som inte är tillgängliga för
personer som använder rullator eller är rullstolsburna.

Figur 1. Stads- och kommundelar rangordnade efter andel (%) tillgängliga bostäder i flerbostadshusbeståndet
Andel i procent
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Sammanfattningsvis kan konstateras att
tillgängligheten beror av områdets ålder
och omfattningen på den kompletteringsbebyggelse som ägt rum. De senast
byggda områdena ligger inte oväntat bäst
till. Flera av de äldre stadsdelarna har haft
omfattande kompletteringsbebyggelse
och moderniseringar av beståndet som
gjort att tillgängligheten förbättrats. Här
avviker Östra stadsdelen som trots nybebyggelse i området ligger lågt. Stadsdelen
har ett stort bestånd och nyproduktionen
har sannolikt inte fått så stort genomslag.
I kommundelarna, undantaget Sävar, är
tillgängligheten låg vilket sannolikt beror
på att bestånden inte förnyas i någon
större omfattning.
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Tillgängligheten på prickkartor
Särskilda kartor som på adressnivå redovisar till
gängligheten i bostadsbeståndet för de olika stadsoch kommundelarna finns att tillgå i ett separat
dokument.

Enkla åtgärder i beståndet
Inventeringen har också visat att cirka 1 500 lägenheter, genom i många fall ramper och i vissa fall hissar
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kan, göras rullstolstillgängliga. Dessa finns framförallt
i Centrala stan, Östra stadsdelen och Marieområdet.
Dessutom finns ett mycket stort antal lägenheter som
har egen entré med liten nivåskillnad som försvårar för
rullstolsburna. I flertalet fall kan den med enkla medel
utjämnas till en ramp. Lägenheterna går då från att
vara rullatortillgängliga till att bli rullstolstillgängliga.
På sidan 24 redovisas en sammanställning över bostäder
som förhållandevis enkelt kan åtgärdas.

Utredningar och rapporter nr 7, november 2011  

Hur bor äldre?
Nästan hälften i småhus
Knappt hälften (48 %) eller cirka 8 000 personer av
samtliga 16 500 personer över 65 år i Umeå bor i småhus. Den andra hälften eller cirka 8 500 personer bor i
lägenhet i flerbostadshus. Eftersom de olika stads- och
kommundelarna är olika till sin karaktär och har olika
sammansättning på bostadsbeståndet varierar antalet äldre
som bor i småhus ganska mycket mellan olika områden.
I landsbygdsdelarna av Teg, samt Tavelsjö- och Umeå
landsförsamling bor nästan alla i småhus eftersom något
annan boendeform inte finns att tillgå. I kommundelarna
bor mellan 70–80 % i småhus. Inom centralorten Umeå
varierar motsvarande nivå mellan 9–60 %.

För att kunna bedöma behovet av tillgängliga b ostäder
för den växande äldregruppen är det viktigt att ta
hänsyn både till den grupp som redan bor i lägenhet
samt de om idag bor i småhus.

Vart 4:e villahushåll består av äldre
I tabellen på nästa sida redovisas antalet äldrehushåll
i de olika stads- och kommundelarna. Med b egreppet
”äldrehushåll” avses hushåll där samtliga personer
är 65 år eller äldre. Ett genomsnittligt äldrehushåll i
Umeå består av 1,7 personer.
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Holmsund/Obbola är den kommundel där det finns
allra flest äldrehushåll som bor i småhus. Även de
övriga kommundelarna Sävar/Holmön och Hörnefors
ligger i topp tillsammans med Teg och Backen. Förutsatt att äldregruppen följer tidigare flyttmönster samt
att åldersfördelningen över 65 år är någorlunda likartad
i de olika områdena så kommer omfattningen på äldregruppens efterfrågan av lägenheter i flerbostadshus att
följa mönstret nedan.

Figur 2. Andel 65-w som bor i småhus respektive
flerbostadshus i Umeå

Det kan även vara av intresse se hur stor del av småhusbeståndet där det bara bor äldre över 65 år. I hela
kommunen är vart 4:e villahushåll ett äldrehushåll.
Störst andel äldre i villabeståndet finns alltså i de
förhållandevis få småhus som finns i Centrala stan och
på Haga/Sandbacka. Minst andel äldrehushåll finns
småhusen på Tomtebo och i Ersboda/Ersmark. I övrigt
ligger andelen generellt i intervallet 20–30 %.

48 %

52 %

Andel i 65-w i flerbostadshus

Andel 65-w i småhus

Tabell 3. Äldrehushåll i småhus
Område

Antal småhus

Antal hushåll 65-w
i småhus

Äldrehushållens andel (%) av
småhusbeståndet

Teg centralt

1 965

648

33

Holmsund/Obbola

2 741

622

23

Marieområdet

1 039

590

57

Sävar/Holmön

1 960

459

23

Backen

1 589

378

24

Hörnefors

1 508

325

22

Östra stadsdelen

1 019

304

30

Tegs församling landsbygd

1 310

250

19

Umeå landsförsamling

996

230

23

Ersboda/Ersmark

939

199

21

Haga/Sandbacka

422

198

47

Tavelsjö

660

146

22

Västerslätt

487

141

29

Berghem

421

136

32

Tomtebo m.m.

968

88

9

Centrala stan

307

81

26

0

0

0

18 331

4 795

26

Universitetsområdet
Hela kommunen
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När flyttar äldre från villan?

Äldrehushåll i lägenhet

Andelen som bor kvar i småhuset sjunker av naturliga
skäl med stigande ålder. Mellan 60–65 år är det nästan
inga som flyttar och det är först efter 70 års ålder som
flyttningarna tar fart. Bland de allra äldsta bor fortfarande cirka 1/3 kvar i sitt småhus. Uppgifterna i tabellen nedan redovisar ett genomsnitt för hela k ommunen
vilket betyder att förhållandena kan se annorlunda ut
i vissa områden. Inte sällan bor äldrehushållen kvar
längre i villan när tillgången till lägenheter är liten.

På motsvarande sätt som för de äldrehushåll som bor i
villa redovisas i sammanställningen nedan de äldrehushåll som bor i lägenhet. Det är naturligtvis beroende av
hur många äldre som finns i området och hur många
lägenheter som finns att tillgå. Genomsnittshushållet i
lägenhet har antagits vara 1,5 personer. Inte helt oväntat finns många äldrehushåll i Centrala Staden och i de
centrala delarna av Teg. Se vidare tabell 5 på nästa sida.

I dagsläget finns det förhållandevis få äldre i Umeå som
bor på adresser där det enbart finns otillgängliga lägenTabell 4
heter. Det handlar om cirka 775 personer mellan 65–79
Andel i olika åldersklasser som bor i respektive boendeform år och cirka 350 personer över 80 år. Det motsvarar cirka
6 % och 8 % av respektive åldersklass. Dessa personer
60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+
återfinns främst inom de centrala delarna av Umeå där
Småhus
57,9
56,7
50,5
43,0
37,0
33,2
det finns ett stort bostadsbestånd och förhållandevis
Lägenhet
42,1
43,3
49,5
57,0
63,0
66,8
många äldre bostäder. Se vidare på figur 4 på nästa sida.

Figur 3. Andel av äldregruppen som bor i lägenhet
Andel i procent
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Tabell 5. Äldrehushåll i lägenhet
Område

Antal lägenheter

Antal hushåll 65-w
i flerbostadshus (1,5)

Äldrehushållens andel av
flerbostadshusbeståndet (%)

Centrala stan

6 841

1 487

22

Teg centralt

3 822

753

20

Marieområdet

3 081

593

19

Haga/Sandbacka

3 508

545

16

Backen

2 829

513

18

Ersboda/Ersmark

3 281

490

15

Östra stadsdelen

5 474

327

6

Holmsund/Obbola

1 184

301

25

Berghem

1 666

205

12

Hörnefors

429

137

32

Sävar/Holmön

343

106

31

Västerslätt

373

99

27

1 256

84

7

Tavelsjö församling

64

27

42

Umeå landsförsamling

55

19

34

1 896

9

0

27

7

25

36 129

5 701

16

Tomtebo mm

Universitetsområdet
Tegsförsaml. Landsbygd
Hela kommunen

Figur 4. Äldre i "ej tillgängliga" lägenheter
Antal lägenheter

Antal 65-79 i "ej tillgängliga lägenheter"

Antal 80-w i "ej tillgängliga lägenheter"
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Bostadsefterfrågan från äldregruppen
Allmänt
Som framgått av redovisningen bor många i äldregruppen i småhus. Det handlar vanligtvis om villor som
byggdes under villaboomen i slutet av 60-talet och
fram till 80-talet vilket innebär att boendekostnaden
idag är förhållandevis låg. Många kommer att vilja bo
kvar i sina villor även vid hög ålder. En stor del kommer också att sälja villan och flytta till lägenhet i bostads-hyresrätt – eller kanske ägarlägenhet. Inte sällan
vill man då bo centralt. Många vill också bo i någon
form av serviceboende med andra äldre medan andra
vill bo integrerat med människor i alla åldrar. Önskan
om att bo integrerat försvagas dock med stigande ålder.
Vissa söker sig till mer uttalade ”livsstilsboenden” där
man bor med likasinnade och odlar gemensamma
intressen. Andra som närmar sig pensionsåldern väljer
att flytta till fritidshuset och några skaffar en bostad i
utlandet. De förekommer även att man köper ett nytt

småhus gärna då i rad-grupphusform för en enklare
skötsel. De småhus som äldre lämnar frigörs för andra
grupper på bostadsmarknaden.
Den helt övervägande delen av framtidens äldre kommer ändå att bo i helt vanliga bostäder i det ordinarie
beståndet. För både småhus- och flerbostadshusbeståndet innebär det med stor sannolikhet ett ökat behov
av bostadsanpassningar. Åtgärderna handlar ofta om
att skapa tillräckliga dörrbredder och ytor i våtenheter
samt att åtgärda nivåskillnader inne i bostäderna. Det är
viktigt att lägenheterna i flerbostadshusen har allmänna
utrymmen av typen entreér, trapphus, gångvägar och
parkeringar m.m. anpassade för personer med rullator
eller rullstol samt att det finns hiss så det blir möjligt
att bo kvar även vid hög ålder. Det är också några av de
variabler som undersökts i studien. Förutom att lägenheterna i flerbostadshusen behöver vara bättre tillgänglighetsanpassade behöver det också byggas fler lägenheter för att möta efterfrågan från äldregruppen.

Tabell 6. Lägenhetsbehov som uppstår av äldrehushåll

Äldrehushåll som flyttar från villan

som flyttar från villan

Med utgångspunkten att en lika stor andel som tidigare
flyttar från villa till lägenhet kommer till följd av detta
en betydligt större del av lägenhetsbeståndet att behöva
disponeras av äldregruppen. Ökar inte bostadsbyggandet
kommer konkurrensen med andra grupper t.ex. unga
som ska komma in på bostadsmarknaden att bli större.
Detta gäller främst de områden som har ett begränsat utbud av lägenheter i beståndet. Samtidigt blir naturligtvis
också fler småhus tillgängliga för andra grupper.

Stads-kommundel

Behov av lägenheter för personer
55+ som flyttar från småhus till
lägenhet 2010–2020

Berghem

26

Haga/Sandbacka

45

Centrala Stan

26

Västerslätt

33

Ersboda/Ersmark

47

Backen

85

Umeå landsförsaml.

76

Tavelsjö

54

Teg, centralt

126

Tegs församling

83

Östra stadsdelen

81

Mariaområdet

80

Universitetsområdet
Tomtebo m.m.

0
29

Holmsund/Obbola

170

Hörnefors

102

Sävar

131

Umeå totalt

1 194

Sammanställningen nedan visar på hur många lägen
heter som genereras av den del av äldregruppen som
idag bor i småhus och flyttar till lägenhet under de
kommande tio åren. Beräkningarna utgår ifrån kommunens befolkningsprognos där hänsyn är tagen till
både flyttningar samt att personer avlider. De b ygger
vidare på att äldrehushållen i alla områden följer
nuvarande mönster för kommunsnittet och flyttar till
lägenhet i den omfattning som redovisas i t abellen på
sidan 11. Det kan innebära en viss överskattning mot
bakgrund att äldregruppen blir allt friskare och därmed har större möjligheter att bo kvar i villan. Viljan
att byta bostad från småhus till lägenhet påverkas
också av var det redan finns eller byggs nya lägenheter
som attraherar äldregruppen.
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Totalt för hela kommunen handlar behovet om cirka
1 200 lägenheter under åren fram till 2020. I årlig
volym är det alltså fråga om cirka 120 lägenheter.
Behovet är allra störst i kommundelarna och i Tegs
församling. På grund av det begränsade utbudet av
lägenheter i flerbostadshus som idag finns i kommundelarna kan det bli svårt att tillgodose efterfrågan inom
det befintliga beståndet, varför nyproduktion kan
bli nödvändig. Självfallet behöver det inte alltid vara
nödvändigt att efterfrågan tillgodoses inom den egna
stads- eller kommundelen.

Äldrehushåll som bor kvar i lägenhet
Som tidigare redovisats bor drygt hälften av äldrehushållen i lägenhet. Den helt övervägande delen av den
gruppen kommer att bo kvar i den boendeformen men
kommer med högre ålder sannolikt att ha behov av en
tillgänglig bostad i de fall man inte redan har det idag.
Bostadsbyte inom lägenhetsbeståndet kan naturligtvis
också bli aktuella av andra skäl. Många av äldrehushållen i flerbostadhusbeståndet kommer också att avlida
vilket innebär att det blir lediga lägenheter i beståndet.

Räcker antalet tillgängliga lägenheter?
Inventeringsresultaten visar att om man slår samman
de lägenheter som är rullator- och rullstolstillgängliga i
det nuvarande flerbostadshusbeståndet så täcker dessa
bostäder det behov som bedöms uppstå från äldrehushållen fram till 2030 i samtliga stads- och kommundelar,
undantaget Västerslätt. I bedömningen ingår inte
kommande nyproduktion. I sammanställningen nedan
redovisas en högre ambitionsnivå med utgångspunkten
att det ska finnas rullstolstillgängliga lägenheter så att
det räcker till alla äldrehushåll i flerbostadshus. Då
uppstår brist eller för små marginaler förutom på Västerslätt även i de centrala delarna av Teg samt i Holmsund/
Obbola, Hörnefors, Sävar och vissa landsbygdsområden
samt Ersboda/Ersmark. Bristen i dessa områden förvärras
sedan till 2030. Se tabell för 2030 på nästa sida.
Det är naturligtvis m
 ycket angeläget att bostadsbeståndet å tgärdas i dessa områden alternativt att nyproduktion kommer till stånd. Den senare kan påverka tillgängligheten i utbudet i positiv riktning men sannolikt
inte kompensera beståndet upp till önskad nivå.

Tabell 7. Totalt åldersgruppen 65+ (år 2020 jämfört med 2011)
År 2020
Beräknat antal hushåll i lägenhet

År 2011
Antal rullstolstillg. lägenheter

År 2020
Räcker lägenheterna?

Berghem

267

818

551

Haga/Sandbacka

584

1 045

461

1 828

2 943

1 115

Västerslätt

117

0

-117

Ersboda/Ersmark

935

977

42

Backen

649

916

267

Umeålandsförsamling

21

12

-9

Tavelsjö

27

23

-4

1 157

792

-365

8

0

-8

Östra stadsdelen

536

1 379

843

Marieområdet

746

1 256

510

95

1 743

1 648

Tomtebo m.m.

191

768

577

Holmsund/Obbola

393

185

-208

Hörnefors

158

54

-104

Sävar

138

120

-18

0

0

0

7 849

13 031

5 182

Stads- och kommundel

Centrala stan

Teg centralt
Tegs glesbygd

Universitetsområdet

Holmön
Hela kommunen
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Tabell 8. Totalt åldersgruppen 65+ (år 2030 jämfört med 2011)
År 2030
Beräknat antal hushåll i lägenhet

År 2011
Antal rullstolstillg. lägenheter

År 2030
Räcker lägenheterna?

Berghem

302

818

516

Haga/Sandbacka

622

1 045

423

2 011

2 943

932

123

0

-123

1 250

977

-273

741

916

175

Umeålandsförsamling

25

12

-13

Tavelsjö

35

23

-12

1 428

792

-636

10

0

-10

Östra stadsdelen

654

1 379

725

Marieområdet

805

1 256

451

Universitetsområdet

156

1 743

1 587

Stads- och kommundel

Centrala stan
Västerslätt
Ersboda/Ersmark
Backen

Teg centralt
Tegs glesbygd

Tomtebo m.m.

270

768

498

Holmsund/Obbola

467

185

-282

Hörnefors

189

54

-135

Sävar

145

120

-25

0

0

0

9 233

13 031

3 798

Holmön
Hela kommunen
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Andra boendeformer
Mellanboendeformer
Inom det ordinarie lägenhetsbeståndet finns det ett antal
olika boendeformer som anpassats särskilt till äldregruppens behov. De kallas ”mellanboendeformer”. De är
bostäder som är tillgängliga för äldre utan behovsprövning. Kommunen förfogar inte över dessa bostäder utan
de förmedlas av respektive fastighetsägare. Seniorboenden
och Trivselboenden är de exempel som idag förekommer i
Umeå. Olika typer av service kan vara knutna till b oendet
och det förekommer att den kommunala hemtjänsten har
sina lokaler där. I den här typen av lägenheter bor cirka
tio % av alla äldrehushåll i Umeå. Idag finns cirka 600
sådana bostäder i Umeå och dessutom planeras ett antal
ytterligare.
Det finns även exempel på grupper av äldre som gått
samman och byggt bostäder i egen regi och då i form
av kooperativ hyresrätt. I kommunen finns även ett
antal äldre pensionärslägenheter som idag inte helt
uppfyller kraven på god tillgänglighet. Det finns inga
bostadsrättslägenheter i Umeå som vänder sig till
äldregruppen.

Investeringsstöd ges till och med 2015 till en ny mellan
boendeform för äldre – Trygghetsboende. Stöd ges till
både ny- och ombyggnader till trygghetsbostäder. Särskilda villkor gäller för att få stödet. För att få lägenhet
måste en person i hushållet ha fyllt 70 år. Boendet
ska även vara bemannat dagtid under vissa tider och
det ska finnas gemensamma utrymmen för samvaro.
Tanken är att dessa bostäder ska överbrygga glappet
mellan ordinärt boende och kunna förskjuta behovet
av vård- och omsorgsboende.
I Umeå planeras 82 nya hyresrätter i Trygghetsboende
som ska stå klara för inflyttning 2012. De byggs i
Bäckbackas regi och kommer att ligga i anslutning till
företagets nuvarande Trivselbostäder på Backen.
Observera att bostäderna nedan inte avser vård- och
omsorgsboenden. För dessa ligger ansvaret på kommunen och dessa bostäder förmedlas efter bedömning av
socialtjänsten. Se vidare sidan 18.
Lägenheterna som redovisas nedan i tabellen ingår i
den tillgänglighetsinventering som genomförts.

Tabell 9. Lägenheter i ordinarie bostadsbestånd med målgrupp äldre
Område

Antal

Typ

Fastighetsägare

Haga/Sandbacka (himla)

42

Seniorbostäder

AB Bostaden

Hedlunda

17

Äldrebostäder

Umeå kommun

Centrala stan (mejseln)

27

Seniorbostäder

AB Bostaden

Öbacka

27

Seniorbostäder

AB Bostaden

Centrala stan Hemgården

37

Seniorbostäder

AB Bostaden

Haga/Sandbacka (Hagag)

14

Seniorbostäder

AB Bostaden

Backen

62

Trivselboende

Bäckbacka

Backen

82

Trygghetsbostäder, planeras

Bäckbacka

Umedalen

24

Seniorbostäder

AB Bostaden

Tavelsjö

35

Pensionärsbostäder

Umeå kommun

Röbäck

31

Seniorboende

Bäckbacka

Teg Söderslätt

13

Äldrebostäder

Umeå kommun

Sofieborg

24

Serviceboende

Umeå kommun

Marielund

120

Trivselbostäder 55+

Baltic fastighet

Marieområdet

58

Seniorbostäder

AB Bostaden

Obbola

32

Seniorbostäder Trappan

AB Bostaden

Totalt i kommunen

16
		 (28)

645
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Hur kan kommunen stimulera byggandet av bostäder som vänder sig mot äldre?
Det är naturligtvis synnerligen önskvärt med ytterligare
satsningar på bostäder som vänder sig till äldre och att
olika initiativ på alla sätt uppmuntras samt att kommunen aktivt planerar för att fler bostäder av den här

typen kommer till stånd. Nedan redovisas ett antal
åtgärder som kommunen kan använda sig av för att
stimulera tillkomsten av fler bostäder som vänder sig
till äldregruppen.

• Med utgångspunkt från den inventering som genomförts samarbeta med fastighets
ägarna i kommunen för att få till stånd enkla tillgänglighetsåtgärder i bostadsbeståndet.
• Informera fastighetsägarna om den möjlighet som kan finnas att bygga på våningar
och på så sätt både tillskapa nya lägenheter och finansiera hissinstallation, så att hela
fastighetens lägenheter blir rullstolstillgängliga.
• Uppmuntra och stödja medborgarinitiativ och byggherrar som vill utveckla olika typer
av ”mellanboendeformer” för äldre och erbjuda reella valmöjligheter.
• Pröva behovet av bostäder för äldre vid försäljning och fördelning av kommunal mark
och utnyttja möjligheten att ställa särskilda villkor på inriktningen av den produktion
som planeras.
• Undersöka om det finns lämpliga objekt i kommunens bestånd som kan byggas om till
Trygghetsbostäder t.ex. servicehus eller pensionärslägenheter som socialtjänsten avvecklar.
• Hålla en god planberedskap vad gäller bostäder för äldre och bevaka frågan vid både
planering och ny- /ombyggnader.
• Utgå från riktlinjer att nya bostäder för äldre ska lokaliseras nära livsmedelsbutik och god
lokaltrafik samt gärna i närheten av övriga basservice som t.ex. vårdcentral och apotek. Rapporten ”Tillgängligheten till service i Umeå kommun” ger underlag för dessa bedömningar.
• Utnyttja möjligheten att lokalisera olika typer av boendeformer för äldre i nära anslutning till varandra vilket underlättar samordningsmöjligheter för olika typer av äldrestöd.
• Samordna och informera om hela det utbud av olika boendeformer för äldre som finns
i kommunen via hemsidan, broschyrer m.m.
• Bidra med subventioner till gemensamhetslokal och värdinnefunktion till äldrebostäder
som uppfyller särskilda krav t.ex. Trygghetsbostäder och andra mellanboendeformer för
äldre.
• Föra dialog med pensionärsorganisationerna
• I granskningen av nyproduktionen ägna extra uppmärksamhet åt tillgänglighets
frågorna så att gällande byggnormer uppfylls till alla delar i alla projekt.
• I bostadsförsörjningsplaneringen belysa behovet av olika boendeformer för äldre samt
redovisa detta i särskild ordning.
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Behov av vård och omsorgsboende (särskilda boenden)
Kommunen har ett särskilt ansvar att svara för att
det finns tillräckligt med särskilda boendeformer för
äldre som behöver omfattande stöd och omvårdnad.
I huvudsak finns dessa personer i åldrarna över 80 år.
För närvarande behöver 17 % av alla över 80 år plats i
vård- och omsorgsboende. För gruppen mellan 65–79
år är motsvarande siffra 1,4 %. År 2010 fanns det 1 012
vård- och omsorgsboenden i hela kommunen. Det
är ungefär den täckningsgrad som behövs fram till
år 2015. För åren fram till 2020 finns ytterligare 120
platser planerade. Det är inte tillräckligt om den nu
varande behovsnivån ska gälla. Åren mellan 2020–2030
ökar behoven markant och pekar mot ett ytterligare
platsbehov på cirka 670 boenden.
Det är nödvändigt att behovet av vård- och omsorgsboende ses samordnat för hela kommunen, men det

kan ändå vara värdefullt att antalet platser i olika stadsoch kommundelar står i samklang med behovsgraden
i de fall det är lämpligt/möjligt. Backen och Tomtebo
m.m. hör till de områden som är väl försörjda med
vård- och omsorgsboenden. Även på Haga/Sandbacka
kommer det att finnas ett litet överskott. I kommun
delarna ser nuvarande antal boenden ut att vara
tillräckliga de närmaste tio åren. De cirka 120 platser
som är föreslagna att tillkomma mellan 2015–2020
bör lämpligen lokaliseras i anslutning till stadsdelarna
Berghem, Marieområdet och Östra stadsdelen.
Observera att sammanställningen för åren efter 2011 tar
hänsyn till de förändringar som redan är beslutade. För
2015 gäller att 23 platser avvecklas på Östra stadsdelen samt
att 60 platser tillkommer på Ersboda och fem platser på
Teg. För 2017 gäller att 29 platser avvecklas på B
 erghem.

Tabell 10. Framtida behov av vård- och omsorgsboenden
Område

Antal platser

Undeskott/Överskott resp år.

2011

2011

2015

2020

2025

2030

Berghem

29

-8

-5

-34

-40

-48

Haga/Sandbacka

90

18

13

17

10

1

186

26

12

7

-14

-43

Västerslätt

0

-17

-18

-20

-24

-27

Ersboda/Ersmark

0

-40

5

-32

-54

-87

Centrala stan

Backen

166

75

69

64

54

38

Umeå landsförsamling

0

-20

-22

-26

-33

-41

Tavelsjö

8

-9

-9

-12

-16

-21

158

35

29

-28

-70

-104

0

-24

-27

-29

-39

-49

Östra stadsdelen

23

-22

-67

-78

-101

-124

Marieområdet

32

-33

-51

-60

-75

-93

0

0

-6

-8

-12

-15

80

66

54

40

27

11

Teg centralt
Teg landsbygd

Universitetsområdet
Tomtebo m.m.
Holmsund/Obbola

100

18

15

12

-7

-28

Hörnefors

48

-2

-2

-2

-11

-24

Sävar/Holmön

60

13

8

5

-4

-11

-290

-546

Okänt läge
Totalt

0
980

120
61

-3

-65

Observera att det över -respektive underskott som redovisas de olika åren jämförs med läget 2011 och inte tar hänsyn till
förändringar under mellanliggande år.
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Vård- och omsorgsboenden i framtiden
Mycket talar för att framtidens äldre kommer att vara
friskare högre upp i åldrarna. Det är önskvärt men
osäkert om kvarboendet i ordinarie bostäder kan öka
så att behovsgraden för vård- och omsorgsboenden
kan sänkas mer än marginellt på sikt. Nästan samtliga
av de personer som idag bor i vård- och omsorgsboenden har så stort vårdbehov att andra boendeformer
inte kan anses vara något realistiskt alternativ. Umeå
har under de senaste åren genom olika insatser sänkt
behovgraden och ligger nu omkring genomsnittet för
större städer i landet.
Mycket talar för att tillkomsten av fler mellanboende
former för äldre kan fördröja inflyttningen till vårdoch omsorgsboende med något eller några år samt
vara ett utmärkt alternativ för den grupp äldre mycket
otrygga som idag finns i vård- och omsorgsboende.
Kommunen kan genom de insatser som tidigare redo-

visats på olika sätt stimulera tillkomsten av olika typer
av mellanboendeformer för äldre.
Genomsnittskostnaden för en plats i vård- och omsorgsboende ligger i dagens penningvärde (2011) på
cirka 500 tkr/år och motsvarande genomsnittskostnad
för hemtjänst ligger på cirka 130 tkr/person. När hemtjänstbehovet uppgår till 35 timmar/vecka eller mer är
vård- och omsorgsboende ett mer kostnadseffektivt
alternativ.
En fortsatt planering med samma behovsgrad som idag
betyder som framgått ytterligare cirka 65 platser, till
2020, utöver de inplanerade 120. Totalt innebär det
en kostnadsökning i dagens penningvärde av storleksordningen 92,5 miljoner kronor år 2020. I ett längre
perspektiv blir hela kostnadsökningen för 2030 cirka
240,5 miljoner ytterligare.
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Slutsatser
• Graden av tillgänglighet beror av områdets
ålder och omfattningen på kompletteringar
och moderniseringar
• Flest antal otillgängliga lägenheter finns
i Östra stadsdelen, Centrala Staden,
Haga/Sandbacka och i de centrala delarna
av Teg.
• Störst andel ”ej tillgängliga lägenheter”
av hela beståndet finns i följande områden
Västerslätt, Östra stadsdelen,
Holmsund/Obbola, Haga/Sandbacka,
Hörnefors.

• Cirka 1/3 av äldrehushållen bor kvar i villan
livet ut.
• Efterfrågan på att byta till lägenhetsboende
följer av antalet äldrehushåll i villa
• Cirka 120 lägenheter behövs för äldre som
lämnar villan till 2020
• Flest äldrehushåll i lägenhet finns i Centrala
Staden och på Teg
• Storleksordningen 600 lägenheter i ordinarie bostadsbestånd är särskilt anpassade till
äldres behov.

• Störst tillgänglighetsinsatser utifrån
äldregruppens behov behövs på Västerslätt,
Ersboda/Ersmark, Teg centralt, Holmsund/
Obbola, Hörnefors och Sävar

• Kommunen kan genom olika insatser stimulera till byggandet av fler ”mellanboendeformer” för äldre

• Cirka 350 personer eller cirka 8 % av alla
äldre över 80 år bor idag på ”ej tillgängliga” adresser.

• Östra stadsdelen, Marieområdet och
Ersboda har störst behov av nya vård- och
omsorgsboenden under de närmaste åren.

• Storleksordningen 1 500 lägenheter kan
med relativt enkla medel göras rullstols
tillgängliga

• Storleksordningen 550 fler platser i vård- 
och omsorgsboende behövs till 2030 utifrån
dagens behovsgrad.

• Äldregruppens boende beror av områdets
karaktär samt hur gammal man är.

• Antalet ”unga” äldre mellan 65–79 år blir
3 900 fler fram till 2020 och är då 16 500
personer.

• Hälften av alla över 65 år bor i småhus
• Flest äldrehushåll i villa finns i Kommun
delarna och på Backen och Teg
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• Antalet ”äldre” äldre växer mest mellan
2020–2030 och är då cirka 8 300 personer
eller 4 000 fler än idag.
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Äldregruppens tillväxt
Fler ”unga”äldre
Antalet personer i åldrarna mellan 65–79 år blir
cirka 4 000 fler de kommande tio åren och uppgår
2020 till cirka 16 200 personer och utgör då 13,0 %
av Umeås befolkning mot idag 10,6 %. Som tidigare
framkommit är förklaringen att fyrtiotalisterna och
de som är födda i början av 50-talet då befinner sig i
dessa åldrar. De tio åren mellan 2020 och 2030 blir
ökningen bara cirka 400 personer på grund av att
puckeln med rekordgenerationen då har passerat. De
flesta personer i den här åldern är friska och kan leva
ett aktivt liv och hjälpbehovet är lågt. Många väljer

att byta boendeform från småhus till lägenhet i den här
perioden av livet.
De cirka 1 650 personerna i den här åldern som idag bor i
Centrala staden ökar med cirka 400 personer fram till 2020.
Ökningen av 65–79-åringarna under de kommande tio åren
är dock allra störst i de centrala delarna av Tegs f örsamling
och på Ersboda. Även på Backen, Östra stadsdelarna och
Tomtebo är områden där ökningen är stor. I vissa områden
som t.ex. i centrala delarna av Teg fortsätter gruppen att öka
till 2030 medan den i andra områden minskar efter 2020.

Figur 5. Förändring av åldersgruppen 65–79 år till 2020 respektive 2030
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Fler ”äldre” äldre
De som befinner sig i åldrarna över 80 år blir cirka 1 000
fler fram till år 2020. Den största tillväxten ligger i flertalet
områden istället mellan åren 2020–2030. Även här utmärker sig stadsdelarna Teg och Centrala stan där ökningen
av ”äldre” äldre är stor. Flest personer över 80 år finns
idag i Centrala staden men tillväxten i de centrala delarna
av Teg innebär att gruppen mer än fördubblas till 2030.
Fram till 2030 växer gruppen även i områdena Ersboda,
Marieområdet och Östra stadsdelen. I den här åldern ökar
hjälpbehovet betydligt eftersom sjukdomar och funktionsnedsättning gör sig påminda. Cirka 17 % av personer över
80 år behöver plats i vård – och omsorgsboende.

Figur 6. Förändring av åldersgruppen 80-w år till 2020 respektive 2030
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Definitioner
Rullatortillgänglighet
• 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 i rullstol.

Rullstolstillgänglighet
Förutom kraven för rollatortillgänglighet krävs att:
• Gångvägar ska vara hårdbelagda och utan trappsteg

• Hissdörr ska vara lättöppnad/ha dörröppnare

• Gångvägar får ej ha trappsteg men mindre lutning och
ska vara minst 1 m breda

• Soprum/-kärl ska finnas inom 50 m och vara tillgängliga
för personer i rullstol

• 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

Ej tillgänglig

• Vid högre nivåskillnad skall det finnas hiss (eller ramp
om det är små nivåskillander)

• Lägenheter där kraven för rollatortillgänglighet
ej uppfylls är ej tillgängliga

Följande ingår i inventeringen av tillgänglighet till fastigheter
• Gångvägars framkomlighet på tomtmarken
– vägbeläggning, nivåskillnader, bredd, belysning

• Belysning på tomtmarken
– entréer, gångvägar

• Orienterbarhet
– skyltat till entréer

• Tillgänglig utemiljö
– gångvägar, vilplatser

• Trapphus
– lägenheter i entréplan, trappsteg till 1:a vån,
		 ledstänger i trapp, rollatorparkering

• Hiss
– nivåskillnad innan hissen, automatisk dörröppnare, 		
		 hissdörren

• Soprum
– avstånd, tillgänglighet med rollator/rullstol, soprums		
		 dörr

• Entré
– nivåskillnad, ramp, ytterdörr
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Lägenheter med enkelt åtgärdade hinder
01 Axtorpsvägen

05 Tråggränd

• 1 ramp gör att 59 lägenheter går från rollator			 tillgängliga till rullstolstillgängliga.

• 1 ramp gör att 18 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

02 Östra Kyrkogatan

05 Mjölkvägen

• 1 ramp gör att 15 lägenheter går från rollator			 tillgängliga till rullstolstillgängliga.

• 1 ramp gör att 15 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

03 Skolgatan

09 Kragvägen

• 2 ramper gör att 10 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

• 1 ramp gör att 12 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

03 Västra Esplanaden

09 Rosettvägen

• 4 ramper gör att 41 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

• 2 ramper gör att 12 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

03 Kvarnvägen

11 Gluntens väg

		• 2 ramper i trapphuset (4 trappsteg) gör att 112 lägen			 heter går från rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

• 2 ramper i trapphuset (6 trappsteg) gör att 48 lägen			 heter går från ej tillgängliga och 94 lägenheter går
			 från rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

03 Rådhusesplanaden
		• 5 ramper i trapphuset (6 trappsteg) gör att 63 lägenheter
			 går från rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

03 Skolgatan
• 1 ramp gör att 9 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

03 Vasagatan
• 2 ramper gör att 8 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

03 Fabriksgatan
• 1 ramp gör att 24 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

03 Brogatan
• 2 ramper gör att 17 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

03 Ridhusgatan

11 Historiegränd
• 10 ramper gör att 165 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

11 Stipendiegränd
• 6 ramper gör att 85 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

11 Fysikgränd
• 3 hissar gör att 39 lägenheter går från ej tillgängliga
			 och 12 lägenheter går från rollatortillgängliga till
			 rullstolstillgängliga.

11 Flintvägen
• 3 hissar gör att 148 lägenheter går från
			 ej tillgängliga till rullstolstillgängliga.

12 Mariehemsvägen

• 2 ramper gör att 16 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

• 5 hissar gör att 90 lägenheter går från ej tillgängliga
			 och 180 lägenheter går från rollatortillgängliga till
			 rullstolstillgängliga.

03 Storgatan

15 Djupviksgatan

• 1 ramp gör att 8 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

• 11 ramper gör att 24 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

03 Kungsgatan

15 Kyrkvägen

• 1 ramp gör att 9 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

03 Träsnidargatan

• Befintliga 2 ramper har sjunkit. Justering gör att
			 5 lägenheter går från rollatortillgängliga till
			 rullstolstillgängliga.

		• 5 ramper gör att 19 lägenheter går från ej tillgängliga
			 och 10 lägenheter går från rollatortillgängliga till
			 rullstolstillgängliga.

• 2 ramper gör att 4 lägenheter går från
			 rollatortillgängliga till rullstolstillgängliga.

17 Tunnbrödsvägen

Förutom ovan angivna finns ett stort antal lägenheter med egen entré med liten nivåskillnad som enkelt kan
utjämnas med en ramp till varje lägenhets entré och därmed göra att lägenheterna går från rollatortillgängliga till
rullstolstillgängliga.
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Kommunstyrelsens beslut

NP § 164
KS § 122

2010.743

106

Bostadsförsörjning för den växande äldregruppens behov
NÄRINGSLIVS- OCH PLANERINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
att rapporten ska ligga till grund för kommande planeringsarbete för de verksamheter
som är berörda av bostadsförsörjningsprogrammet såsom socialtjänst, detaljplanering,
mark- och exploatering och fastighet
att rapportens slutsatser kommuniceras vid olika kontakter med privata aktörer inom
fastighetsbranschen.
ÄRENDEBESKRIVNING
Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-23, § 132 att avsätta 531 800 kronor ur Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, övrigt för att genomföra en inventering av
tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Inventeringsarbetet är nu slutfört och resultaten föreligger i en särskild rapport. Uppgifterna finns även redovisade i GIS-format som
berörda fastighetsägare kommer att kunna ta del av. Till undersökningen hör också en
undersökning av tillgängligheten till grundläggande kommersiell och offentlig service.
Projektets syfte har varit att få en helhetsbild över de olika stads- och kommundelarnas
behov att möte den växande äldregruppens behov.
HANDLINGAR
Bostadsförsörjning för den växande
äldregruppens behov
Bilaga
Tillgängligheten till service i Umeå kommun Bilaga
BEREDNINGSANSVARIG
Annalena Löfgren
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