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1

Bakgrund

Kommunchefen i Luleå kommun gav i april 2009 ett utredningsuppdrag avseende tillskapandet
av bostäder för äldre. Orsaken var dels Äldreboendedelegationens slutbetänkande som pekar på
att antalet äldre kommer att öka markant de närmaste åren och att de flesta av landets bostäder
inte är anpassade för äldre. Dessutom bedömdes det i Luleå kommun finnas ett behov att se
över bostadsplaneringen för de äldre.
Äldreboendedelegationen föreslår sammanfattningsvis:
 att de termer och begrepp som i dag används för olika slag av bostäder
avsedda för äldre ersätts av seniorbostäder, trygghetsbostäder och vårdoch omsorgsboende,
 att begreppet korttidsvård används istället för korttidsboende,
 att kommunerna genom en särskild lag får befogenhet att, utan
föregående behovsprövning enligt socialtjänstlagen, tillhandahålla
trygghetsbostäder till äldre,
 att målgruppen för trygghetsbostäder skall vara äldre människor som
känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt ordinära
boende,
 att de som bor i trygghetsbostäder ska ha tillgång till gemensamhetslokal,
personal som en gemensam resurs och trygghetslarm. Det ska finnas
möjlighet till gemensamma måltider,
 att kommunen själv bestämmer om vilka kriterier som ska gälla
för att den enskilde ska få tillgång till en trygghetsbostad och hur dessa
ska förmedlas. Hög ålder kan beaktas,
 att statliga bidrag lämnas för åtgärder som ökar tillgängligheten i
befintliga bostäder och i gemensamhetsutrymmen för personer med
funktionsnedsättningar,
 att tillgänglighetsbidraget kopplas till att kommunens bostadsbestånd
inventeras. Av inventeringen ska framgå vilka områden som prioriteras
för tillgänglighetsskapande åtgärder,
 att statligt bidrag lämnas till personal som ska arbeta för att främja
gemensamma aktiviteter och kontakter mellan hyresgästerna i
trygghetsbostäder,
 att gällande investeringsstöd för särskilda boendeformer även ska omfatta
trygghetsbostäder och att den ekonomiska ramen för investeringsstödet i
samband därmed utökas,
 att särskilda bostäder för service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen
klassificeras som vårdbyggnader i fastighetstaxeringslagen.
Regeringen har i december 2009 tagit ett första steg i genomförandet av
Äldreboendedelegationens förslag och i en förordning om trygghetsboende
fastställt villkoren för statligt investeringsstöd.
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Luleå kommuns utredning har i uppgift att:
 Redovisa behoven av olika typer av boendeformer för äldre baserat på
kommunens befolkningsprognos,
 inventera bostadsbeståndet i kommunen som lämpar sig för anpassning
till bostäder för äldre,
 redovisa förslag på utbyggnadsprogram för olika typer av bostäder för
äldre, samt
 redovisa preliminär investerings- och driftkostnadskalkyl för
utbyggnadsplanen.
En förutsättning för att lyckas med uppdraget är att det har bred förankring i
kommunorganisationen, både inom förvaltning, kommunala bolag och politik. Därför tillsattes
en styrgrupp med bred representation som rapporterar direkt till kommunstyrelsens Plan- och
tillväxtutskott. Styrgrupp består av:
Anders Dalstål, sammankallande
Stadsbyggnadschef
Agneta Ekman
Socialchef
Roland Eriksson
Teknisk chef
Anders Sandberg
VD Lulebo AB
Leif Wikman
Projektledare
I början av juni 2009 tillsattes Leif Wikman som projektledare för att leda och genomföra
projektet. En arbetsgrupp med representanter från de berörda förvaltningarna och Lulebo AB
har svarat för kontakten mellan projektet och kommunorganisationen. Under projekttiden har
samråd skett med Kommunala Pensionärsrådet, Kommunala Handikapprådet och olika
kommunala organ samt med fastighetsägare, hyresgäster, sjukvård, apotek, dagligvaruhandel
och kollektivtrafik. Information om projektet har getts vid regionala konferenser för
pensionärer och politiker.
Politiken har fått information om uppdraget och dess utveckling vid möten med
kommunstyrelsens Plan- och tillväxtutskottet under hösten 2009 och i februari 2010
överlämnas slutrapporten med förslag till åtgärdsplan.
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Syfte

Syftet med utredningen är att analysera behovet av bostäder för äldre och presentera förslag till
program avseende behovsanpassade boendeformer för äldre som möjliggör en rationell
äldreomsorg. Vidare skall utredningen söka en lokalisering för de olika boendeformerna, där
man kan nyttja befintlig kommersiell och offentlig samhällsservice.
Detta dokument är ett underlag för beslut i Luleå kommun om den framtida inriktningen på
boendeformer för äldre. En viktig bieffekt är att fler bostäder i det vanliga bostadsbeståndet
som får en ökad tillgänglighet för äldre också blir mer tillgängliga för barnfamiljer och
funktionshindrade.
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3

Sammanfattning

De äldre ökar snabbt i Luleå. Fram till år 2020 blir det 33% fler ålderspensionärer (65+) och
42% fler över 80 år. Ungefär hälften av ålderspensionärerna år 2020 kommer att vara 40talister. Det är en ny och annorlunda pensionärsgrupp. Förutom att de är många har de både
politisk och ekonomisk makt. Redan i valet år 2010 är 22% av de röstberättigade pensionärer.
De äger mer än ⅓ av alla tillgångar i Sverige. 40-talisterna som alltid har förändrat samhället
på sin väg genom livet kommer antagligen att göra det även som pensionärer. De kommer att
ställa krav både på samhället och företagen. Den här utredningen är ett sätt att möta
utvecklingen när det gäller boendet.
Mer än var femte ålderspensionär i Luleå kommun bor i Centrum. Den största ökningen
kommer dock att ske i Hertsön och Björkskatan. På sikt kommer även Porsön att få en stor
ökning av personer över 80 år.
Pensioneringen är för de flesta en tid med ett fortsatt aktivt liv och förhållandevis hög
levnadsstandard. I befolkningen ser man inget stort ökat hjälpbehov från andra förrän i 80årsåldern. De ur boendesynpunkt viktigaste hälsofaktorerna är rörelseförmåga, hörsel, syn,
frånvaro av psykiska besvär och demens. I en tillgänglig boendemiljö tar man hänsyn till dessa.
Idag bor de flesta personer över 65 år i småhus eller hyreslägenhet. Även om majoriteten bor i
småhus vid pensioneringen så flyttar de flesta till lägenhet eller äldreboende inom 20-25 år.
Flytten från småhus till lägenhet sker i 70-80 årsåldern medan flytten från småhus till
äldreboende sker vid 80+ åldern. De som bor i lägenhet kan bo kvar 10 år längre och flyttar
först vid 90+ åldern. I fastigheter med hög tillgänglighet kan man bo kvar ännu högre upp i
åldrarna.
Utredningen har inventerat tillgängligheten i Luleås bostadsområden avseende områdets
tillgänglighet, servicegrad, trygghet samt tillgänglighet till flerfamiljsfastigheter. Bäst
tillgänglighet har Centrum och Porsön. Störst behov av ökad tillgänglighet har Bergviken och
Bergnäset. Även i Örnäset, Mjölkudden, Skurholmen, Gammelstad och Råneå behöver
tillgängligheten förbättras.
Hur Luleå kan utveckla de olika boendeformerna för äldre finns i kapitlet Strategi för ett
Bostadsprogram för äldre. Utgångspunkten är att de flesta pensionärer idag och i framtiden bor
i vanliga lägenheter och att alla bostadsområden därför har behov av lägenheter i
flerfamiljsfastigheter som är tillgängliga för personer med rollator eller rullstol för att
möjliggöra kvarboende i området. I kapitlet anges också hur trygghetsboende kan utformas i
Luleå.
Även om kommunen inte själv bygger bostäder kan man stödja tillkomsten av bra boenden för
äldre på flera olika sätt. Åtgärder som förutseende markpolitik och planberedskap är klassiska
uppgifter. Men opinionsbildning och marknadsföring samt kontakter med
pensionärsorganisationerna behövs också.
Behovet av bostäder anpassade för äldre kommer att vara mycket stort under en lång tid
framöver. Det kommer att vara omöjligt att lösa behovet enbart genom en enda insats. Det
behövs många olika åtgärder, samverkan och nytänkande både i nyproduktion och i de
befintliga bostadsbestånden. I rapporten listas ett antal åtgärder som underlättar att tillgodose
behovet.
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Utredningens förslag till utbyggnadsprogram har utformats för att möjliggöra för de äldre att
bo kvar i sitt bostadsområde. En utgångspunkt är också att minska utökningsbehovet av platser
i vård- och omsorgsboende genom utbyggnad av seniorboenden och tillskapande av
trygghetsboenden. Förslaget innebär att antalet bostäder anpassade för äldre ökar med 471
lägenheter (44%).
Om man inte genomför utbyggnadsprogrammet utan fortsätter att planera äldres boende och
äldreomsorgen som idag, ett sk 0-alternativ, behövs successivt 289 fler lägenheter i vård- och
omsorgsboenden fram till år 2020. Utbyggnadsprogrammet ger en driftkostnadsbesparing fram
till år 2020 med drygt 780 Mkr jämfört med 0-alternativet.
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Dagens och morgondagens äldre

4.1

Demografi

Andelen äldre i befolkningen ökar kraftigt när 40-talisterna nu successivt går i pension. I
Sverige finns idag 1,7 miljoner ålderspensionärer. År 2020 har de ökat till 2 miljoner varav
1 miljon är 40-talister. År 2035 finns i Sverige 2,4 miljoner ålderspensionärer.
Att 40-talisterna och hela rekordgenerationen fram till att de som är födda 1955 blir
pensionärer kommer att medföra förändringar inte bara för att de är många. De har också
politisk och ekonomisk makt. I valet hösten 2010 är 22% av de röstberättigade
ålderspensionärer. Den andelen kommer att öka vid varje val. Ålderspensionärerna har
ekonomisk makt och äger mer än ⅓ av alla tillgångar i Sverige. De som är över 50 år äger 72%
av tillgångarna.
40-talisterna har alltid förändrat. När de fick barn byggdes barnomsorgen ut. Nu har de fått
barnbarn och mormorspeng har införts för VAB (vård av sjukt barn). 40-talisternas inställning
till att bli gamla brukar beskrivas med ordspråket man ska dö ung så sent som möjligt.
Även Luleås befolkning åldras snabbt. Diagram 1 visar att det år 2008 fanns 12 437
ålderspensionärer i Luleå. Till år 2020 blir de 16 500 personer, dvs 33% fler. År 2035 beräknas
antalet ålderspensionärer i Luleå uppgå till 19 800 personer, en ökning från idag med 59%.
Diagram 1. Utvecklingen av antalet ålderspensionärer i Luleå år 2008-2035
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De flesta pensionärer kan räkna med minst 15-20 friska år efter pensioneringen, den sk tredje
åldern. En tid med ett fortsatt aktivt liv och förhållandevis hög levnadsstandard. En tid i livet
när man kan genomföra det man inte hann med medan man arbetade.
De flesta får också uppleva den sk fjärde åldern – då sjukdomar och funktionsnedsättningar
sätter gränser. I befolkningen ser man inget stort ökat hjälpbehov från andra förrän i 80årsåldern. Det är därför angeläget ur ett boendeperspektiv att också studera
befolkningsutvecklingen för dem som är över 80 år.
Diagram 2 visar att befolkningsutvecklingen för dem över 80 år överensstämmer med den för
alla ålderspensionärer, dock bara ännu starkare. År 2008 fanns det 3 137 personer över 80 år i
Luleå. Till år 2020 ökar de till 4 400 (+42%) och år 2035 beräknas de uppgå till 6 600 personer
(+112%).
Diagram 2. Utvecklingen av antalet över 80 år i Luleå år 2008-2035
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När man planerar boendet för äldre räcker det inte med att bara se befolkningsutvecklingen för
hela Luleå. Man måste bryta ner den till bostadsområden/stadsdelar. Vi har därför delat in
Luleå i 17 områden och studerat befolkningsutvecklingen fram till år 2035 för dem som är 65+
respektive 80+. Idag bor 2 700 ålderspensionärer i Centrum (stadshalvön, Östermalm och
Malmudden). Det är 22% av Luleås ålderspensionärer. Centrum ökar med 1 000 personer till år
2020 och ytterligare 800 personer till år 2035. I diagram 3 har för åskådlighetens skull
Centrum exkluderats.
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Diagram 3. Befolkningsprognos Luleås stadsdelar år 2008-2035 för 65+
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2008
1 Hertsön
5 Bergviken
8 Porsön
11 Sunderbyn
14 Norrbyarna
17 Rånbyarna

2020
2 Örnäset
6 Mjölkudden
9 Bergnäset
12 Sörbyarna
15 Norra Nederluleå

2035
3 Skurholmen
7 Björkskatan
10 Gammelstad
13 Södra Nederluleå
16 Råneå

Diagram 3 visar att Mjölkudden, Gammelstad och Skurholmen är de stadsdelar, förutom
Centrum, där flest ålderspensionärer bor idag. Största ökningen finns i Hertsön och
Björkskatan och Hertsön går i början på 2020-talet om Mjölkudden i storlek. Även Sunderbyn
ökar kraftigt. En analys av utvecklingen i dessa områden visar att det är sannolikt att Hertsön
och Björkskatan får en kraftig ökning av antalet äldre medan det är mindre sannolikt att
Sunderbyn får det (se förutsättningar och antaganden).
Råneå och Rånbyarna har en egen utveckling som inte syns i diagrammet. De som bor i
Rånbyarna flyttar till Råneå när de blir äldre. Råneå är det enda området där antalet som bor i
lägenhet ökar mellan 65 och 85 års ålder.
Befolkningsutvecklingen fördelat på stadsdelar, exkl centrum, av dem som är över 80 år
framgår av diagram 4. I centrum bor idag knappt 900 personer över 80 år, 28% av alla i Luleå
som är över 80 år. Prognosen visar att antalet bara ökar med drygt 100 personer fram till år
2020 och med ytterligare 600 fram till år 2035. Det innebär att Centrums andel av pensionärer
över 80 år minskar. Som framgår av förutsättningar och antaganden finns dock i prognosen en
underskattning av antalet äldre som flyttar in till centrum.
Diagrammet visar i stort sett samma utveckling som det för 65+ men med 15 års förskjutning. I
Hertsön nästan tiodubblas antalet över 80 år och detsamma gäller för Porsön. En analys av
Porsön visar det är sannolikt med en stor ökning (se bilaga A). Idag finns i Porsön inget
anpassat boende för äldre. Det torde därför finnas utrymme för ett nischat boende för äldre.
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Diagram 4. Befolkningsprognos Luleås stadsdelar år 2008-2035 för 80+
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Hälsa som påverkar boendet

Rörelseförmåga
För äldre med olika former av hälsoproblem får boendets utformning och innehåll större
betydelse för vardagslivet i takt med att den enskildes hälsoproblem ökar. I Luleå har 2 000
ålderspensionärer fått en rollator utskriven av landstinget, dvs 15% av ålderspensionärerna.
Dessutom köper många pensionärer rollator direkt i handeln utan att begära ordination av
landstinget. 400 ålderspensionärer eller 3% av samtliga ålderspensionärer har en rullstol
utskriven av landstinget.
I takt med att allt fler sjukdomar behandlas framgångsrikt blir funktionen i rörelseorganen allt
viktigare för de äldres livskvalitet och möjlighet att klara sina dagliga sysslor. Rörelsehinder är
en viktig begränsande faktor som påverkar kraven på boendet.

Fallolyckor
Varje år drabbas ungefär var tredje person som är 65 år eller äldre av en fallolycka, och
varannan person över 80 år. Det sker cirka 1 500 dödsfall per år i Sverige pga fallolyckor hos
personer över 65 år. Allt piggare och allt fler äldre som lever längre leder till att antalet
fallolyckor som kräver sjukhusvård väntas nå en topp när 40-talistgenerationen blir 80 år och
däröver, dvs runt åren 2020-2030.
Närmare tre fjärdedelar av fallolyckorna utomhus relaterar till markunderlaget. Störst risk lider
de som har muskelsvaghet, följt av dem med nedsatta balans- och gångsvårigheter. Personer
med nedsatt syn löper nästan tre gånger större risk för fallolyckor jämfört med personer som

10
har god syn. Även rädslan för att ramla är en tydlig riskfaktor och kan vara en orsak till att av
de äldsta kvinnorna kommer 43% endast ut några gånger i månaden eller mer sällan.

Hörsel och syn
Nedsatt hörsel ökar kraftigt med stigande ålder och mer än hälften av de som är 85 år eller
äldre har svårigheter att höra ett samtal mellan flera personer. Behovet av glasögon ökar också
med åldern. Bland dem som är över 75 år har dock en av tio så dålig syn att de inte kan läsa en
dagstidning ens med glasögon. Hörsel- och synnedsättningar ställer krav på tydlighet och
kontraster i boendemiljön.

Psykiska besvär
Besvär med ängslan och oro samt sömnbesvär är vanligt förekommande bland de äldre. Bland
dem som är 85 år och äldre upplever var tredje kvinna och närmare var femte man att de
besväras av ängslan, oro eller ångest. Det kan medföra att man inte vågar gå ut.

Demens
I Sverige beräknas 142 000 personer lida av demenssjukdom. Andelen ökar snabbt med
stigande ålder. Bland dem som är 60-64 år beräknas 1,5% lida av demens medan var femte i
80-årsåldern och närmare varannan i åldrarna över 95 år har en demenssjukdom. Det pågår
intensiv forskning för att få fram stoppmediciner mot Alzheimer, den vanligaste demenssjukdomen. Förhoppningen är att det skall leda till att färre personer får sjukdomen och att de
som ändå utvecklar den drabbas lindrigare. EU-kommisionens rapport sommaren 2009 om
demenssjukdomar visar dock att det är långt kvar till ett forskningsgenombrott.
Demenssjukdom försvårar eller omöjliggör kvarboende.

Folksjukdomar
Flera av de stora folksjukdomarna har förskjutits högre upp i åldrarna samtidigt som en allt
mindre andel av de äldre anger att de har hindrande sjukdomar och besvär. Förmågan att klara
vardagliga aktiviteter beror dock inte bara på den kroppsliga funktionsförmågan utan också på
omgivningsfaktorer som boendeform, avstånd till affärer och tillgång till hjälpmedel.

Självskattad hälsa
Andelen äldre som uppfattar sitt hälsotillstånd som gott ökar. Andelen äldre som har långvarig
sjukdom ökar, medan andelen som har sjukdomar eller besvär som hindrar deras dagliga liv
minskar. En god rörelseförmåga är av central betydelse för att kunna klara sig på egen hand,
och för en god rörelseförmåga krävs olika kroppsfunktioner som muskelstyrka, balans,
koordination och kondition.

4.3

Medicinsk och medicinsk-teknisk utveckling

Om den medicinska och den medicinsk/tekniska utvecklingen fortsätter som hittills kommer
allt fler att leva längre, att nyttja sjukvården mer och överleva sjukdomar/skador som förr var
livshotande, att vårdas kortare tid på sjukhus, att vårdas/opereras i öppen vård istället för
inläggning och att få (fler) mediciner.
Tack vare den medicinska och den medicinsk-tekniska utvecklingen finns möjlighet att
behandla allt fler svåra, tidigare livshotande sjukdomar vilket innebär att vi lever längre och
hinner med fler sjukdomar/skador. Exempelvis kommer fler att hinna få starr och opereras.
Samma gäller utbyte av slitna höftleder och knäleder. Reservdelskirurgin ger en ökad
livskvalitet och är en viktig orsak till att allt fler äldre uppfattar sin hälsa som god. Ur
boendesynpunkt ger den fler möjlighet att bo kvar i sin bostad.
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4.4

Ny teknik i hemmet

Med ny teknik i hemmet avser vi tekniska lösningar som ska underlätta ett kvarboende i den
vanliga bostaden för äldre personer med kognitiva problem. Undersökningar som är gjorda
visar att äldre personer generellt sett inte är teknikrädda och att flera lösningar fungerar mycket
bra för personer med demens och andra typer av funktionsnedsättningar.
Huvudområden för teknikstödet är: tillgänglighet, kommunikation, information, påminnelse
samt trygghet och säkerhet. Exempel på installationer är bildportstelefon, bortalås som stänger
av spis mm när man låser och lämnar lägenheten, påminnelsepanel för öppna dörrar och
fönster, smart nyckelbricka. Andra exempel är pekskärm för elförbrukning, rumstemperatur,
busstabeller, väder etc.
De nya lösningarna baseras ofta på bredbandsteknik. År 2012 beräknas nästan alla bostäder ha
bredbandsnät enligt en rapport från SABO år 2008. Allt fler bostadsföretag, bl a Lulebo AB,
installerar numera lägenhetsnät vid ny- och ombyggnad.

4.5

Boendeformer för äldre

Idag bor de flesta personer över 65 år i småhus eller hyreslägenhet. Ett antal har en bostadsrätt.
Några har valt att bo i seniorboende. I byar och ytterområden bor en del i pensionärslägenheter.
I kommunens äldreboenden bor en mindre andel. Tabell 1 visar att även om majoriteten bor i
småhus vid pensioneringen så flyttar de flesta till lägenhet eller äldreboende inom 20-25 år.
Tabell 1. Andel av pensionärerna som bor i olika boendeformer i Luleå år 2009
Ålder
65-70
90+

Småhus
58%
18%

Lägenhet
41%
51%

Äldreboende
1%
31%

En fördjupad analys visar att flytten från småhus till lägenhet sker i 70-80 årsåldern. Flytten
från småhus till äldreboende sker vid 80+ åldern. De som bor i lägenhet kan bo kvar 10 år
längre och flyttar först vid 90+ åldern. I fastigheter med hög tillgänglighet kan man bo kvar
ännu högre upp i åldrarna. Det finns exempel på seniorboenden där endast ett fåtal flyttat till
äldreboende.
Om man antar att nuvarande utveckling fortsätter kommer allt fler äldre som bor i småhus att
flytta till lägenhet med bra tillgänglighet och centralare läge. En del av dem och även av dem
som idag bor i lägenhet flyttar in i seniorboenden. Trygghetsboende blir ett boende för främst
friska äldre oftast över 80. Vård- och omsorgsboenden reserveras för de som har stora
omvårdnadsbehov och inte klarar att bo i eget boende. I gruppbostad och motsvarande bor
äldre med t ex utvecklingsstörning som gjort att de ofta redan i yngre år flyttat dit.
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5

Inventering av tillgänglighet

Tillgängligheten i Luleå har inventerats på bostadsområdesnivå med avseende områdets
tillgänglighet, servicegrad, trygghet samt tillgänglighet i flerfamiljsfastigheter.

5.1

Tillgängligheten i området

Med tillgänglighet i området avses gångvägars framkomlighet, belysning i området,
orienterbarhet, viloplatser och allmänna parkeringar. En viktig faktor för tillgängligheten
vintertid är snöröjning och halkbekämpning. Luleå kommuns tekniska förvaltning har en
servicedeklaration (se bilaga) där man prioriterar snöröjning av gång- och cykelvägar före
gator. Tillgängligheten har betygsatts i tre nivåer:
3. Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol)
2. Med svårighet tillgängligt (fungerar för rollator)
1. Ej tillgängligt
Hertsön, Örnäset, Skurholmen, Centrum, Bergviken, Mjölkudden, Björkskatan, Porsön,
Gammelstad, Sunderbyn och Råneå har fått betyget 3 medan de övriga fått betyget 2.

5.2

Service

Med service i området avses tillgång till livsmedelsbutik, post/bank, vårdcentral, apotek,
busshållplats, park, samlingslokal/träffpunkt, kultur och nöjen. Vid bedömning har avståndet
till service varit avgörande. Servicen har betygsatts i tre nivåer:
3. Hög servicenivå
2. Medelgod servicenivå
1. Låg servicenivå
Hertsön, Örnäset, Centrum, Mjölkudden, Björkskatan, Porsön, Bergnäset, Gammelstad och
Råneå har fått betyget 3. Skurholmen och Bergviken har fått betyget 2 och byarna betyget 1.

5.3

Trygghet

För bedömning av trygghet har Trygghetsvandringar och Trygghetsundersökningar inventerats.
Eftersom de inte omfattar alla områden och för att möjliggöra uppdatering har dock istället
valts det trygghetsbetyg som Lulebo AB, Fastighetsägarna Norr och hyresgästföreningen
tillsammans tagit fram. Trygghetsbetyget är en sammanvägning av statistik från störningsjour,
polisstatistik samt trygghetsundersökningar och trygghetsvandringar. Trygghetsbetyget är i tre
nivåer:
3. Hög trygghet
2. Medelgod trygghet
1. Låg trygghet
Skurholmen, Bergviken, Mjölkudden, Bergnäset och Råneå har betyget 3. Centrum,
Björkskatan, Porsön, Gammelstad och Sunderbyn har betyget 2. Hertsön och Örnäset har
betyget 1. Byarna finns inte med i deras betygsättning men det är sannolikt att de skulle få
betyget 3.

5.4

Tillgängligheten i flerfamiljsfastigheter

Den mest omfattande delen av utredningen har varit att inventera tillgängligheten i
bostadsbeståndet. Alla flerfamiljsfastigheter i kommunen, totalt 5 500 adresser, har besökts och
dokumenterats ur tillgänglighetssynpunkt . Tre företeelser sticker ut vid inventeringen:
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trappsteg vid entrén, ½-trappa till 1:a våningen och avsaknad av hiss. Tillgängligheten till
fastigheten är det som oftast avgör om äldre kan bo kvar.
Tabell 2 visar den procentuella fördelningen av hur tillgängliga lägenheterna i de olika
stadsdelarna är.
Tabell 2.

Tillgängliga lägenheter år 2009
Antal
Antal
invånare
lägenheter
9 861
CENTRUM
6 243
5 234
PORSÖN
3 001
4
411
ÖRNÄSET
2 227
6 040
MJÖLKUDDEN
2 185
3 228
BERGVIKEN
1 686
6 385
HERTSÖN
1 553
5 147
SKURHOLMEN
1 534
5
447
BJÖRKSKATAN
1 230
4 882
GAMMELSTAD
1 036
3 657
BERGNÄSET
760
2 149
RÅNEÅ
474
3 440
SUNDERBYN
103
4
058
SÖRBYARNA
85
2 165
SÖDRA NEDERLULEÅ
83
2 007
RÅNBYARNA
45
3 358
NORRBYARNA
39
1 597
NORRA NEDERLULEÅ
19
73
066
LULEÅ
22 303

Tillgänglighet till lägenheter
Rullstol Rollator Ej tillgänglig
61%
70%
30%
65%
76%
24%
26%
31%
69%
14%
32%
68%
6%
12%
88%
44%
44%
56%
16%
43%
57%
48%
70%
30%
12%
43%
57%
10%
21%
79%
23%
39%
61%
27%
73%
27%
34%
64%
36%
28%
53%
47%
4%
76%
24%
36%
69%
31%
26%
89%
11%
39%
52%
48%

Av Luleås drygt 22 300 lägenheter i flerfamiljsfastigheter är 39% tillgängliga med rullstol och
52% tillgängliga för de som använder rollator. Drygt 6 200 av lägenheterna finns i Centrum
som tillsammans med Porsön har högst andel tillgängliga lägenheter.
I Örnäset är nästan 70% av lägenheterna ej tillgängliga. Området bebyggdes på 1950-talet. De
flesta lägenheterna finns i 3-våningshus utan hiss med en ½-trappa till 1:a våningen. Det finns
även ett mindre antal högre hus med hiss.
Mjölkudden, som i vår statistik även omfattar Tuna/Notviken, har också nästan 70% av
lägenheterna som ej tillgängliga. Under sent 1950-tal började det moderna Mjölkudden byggas
med smalhus i 3 och 4 våningar utan hiss. Hälften av lägenheterna är hyresrätter och hälften är
bostadsrätter. Under 1960-talet skedde expansionen i Notviken med 3-våningshus utan hiss
med en ½-trappa till 1:a våningen. Det finns även ett antal högre hus i Mjölkuddens centrum
med hiss.
Bergviken utmärker sig som området med sämst tillgänglighet, nästan 9 av 10 lägenheter är ej
tillgängliga. Gamla Bergviken bebyggdes på 1950-talet med 3-våningshus utan hiss med en ½trappa till 1:a våningen. Under 1960-talet byggdes Kallkällan, Luleås största sammanhängande
flerbostadsbebyggelse med 3-våningshus utan hiss och med en ½-trappa till 1:a våningen. En
stor andel av fastigheterna i Bergviken är bostadsrätter.
Hertsön är speciellt med bra rullstolstillgänglighet men ingen högre tillgänglighetsandel för
rollator. Det beror på att de flesta lägenheterna finns i 2-våningshus utan hiss och att hälften av
lägenheterna finns i markplanet.
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Skurholmen tillhör de stadsdelar som har över hälften av lägenheterna ej tillgängliga. Området
delas av Svartöleden upp i västra Skurholmen som nästan uteslutande är bebyggt med nya 2vånings hyreshus medan östra Skurholmen har övervägande 2- och 3-våningshus utan hiss med
en ½-trappa till 1:a våningen.
Björkskatan har bra tillgänglighet för rollatorer och skulle kunna öka rullstolstillgängligheten
till samma nivå som Centrum med fler enkla ramper vid lägenheterna i marknivå.
Gammelstad har över 50% av lägenheterna ej tillgängliga. Trots att här finns drygt 1 000
lägenheter dominerar småhus, särskilt i Kyrkbyn. I Stadsön finns övervägande hyresrätter.
Bostadsrätterna är fåtaliga. Gammelstad är Luleås äldsta del och här grundades Luleå stad år
1621.
Bergnäset är det andra området med exceptionellt hög andel (79%) ej tillgängliga lägenheter.
Den stora utbyggnad skedde under 1960-talet med både småhus och flerfamiljshus (främst
hyresfastigheter). Numera råder byggförbud pga flygbuller. Lägenheterna finns oftast i 3våningshus utan hiss med en ½-trappa till 1:a våningen.
Råneå har drygt 60% av lägenheterna ej tillgängliga. Lägenheterna finns oftast i 3-våningshus
utan hiss med en ½-trappa till 1:a våningen.
Övriga områden har alltför få lägenheter för att man skall kunna dra några slutsatser av
statistiken.

5.5

Sammanställning av tillgänglighetsinventeringen

En sammanställning av hela tillgänglighetsinventeringen finns i figur 1.
markerar medelgod nivå.
markerar låg nivå.

markerar bra nivå.

Figur 1. Summering av inventeringen av tillgänglighet år 2009
Fastigheter Området
Service
Trygghet
CENTRUM
PORSÖN
ÖRNÄSET
MJÖLKUDDEN
BERGVIKEN
HERTSÖN
SKURHOLMEN
BJÖRKSKATAN
GAMMELSTAD
BERGNÄSET
RÅNEÅ
SUNDERBYN
SÖRBYARNA
SÖDRA NEDERLULEÅ
RÅNBYARNA
NORRBYARNA
NORRA NEDERLULEÅ

Inget område har grönt i alla fyra delarna. Centrum, Porsön, Mjölkudden, Björkskatan och
Råneå har tre gröna och en gul markering.
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Samtidigt med inventeringen har också planer hos olika intressenter hämtats in. Kommunens
olika planer för utveckling av befintliga och nya bostadsområden har studerats. Utvecklingen
inom bostadsbyggande, handel, apotek, sjukvård och kollektivtrafik har fångats genom
intervjuer med olika företrädare.

6

Koppling behov – inventering

För att få fram i vilka stadsdelar det behöver skapas fler bostäder anpassade för äldre har vi
ställt demografiutvecklingen i förhållande till vad inventeringen visar om tillgängligheten.
Ökad tillgänglighet till lägenheter behövs främst i Bergviken och Bergnäset. Men även i
Örnäset, Mjölkudden, Skurholmen, Gammelstad och Råneå behöver tillgängligheten förbättras.
Bergviken har en bra infrastruktur med livsmedelsbutiker, post och andra butiker. Man har
goda bussförbindelser. I området finns idag två äldreboenden men inget seniorboende eller
trygghetsboende. 90% av dem som bor i området bor i lägenhet. Ytterst få fastigheter är
tillgängliga med rullstol eller rollator. Vid analys av befolkningsstatistiken fann vi en oroande
situation. Servicen och tillgängligheten i området är bra men tillgängligheten till de flesta
fastigheter är dålig. Det medför att över hälften av 80-åringarna flyttar från området innan de är
85 år. De tvingas flytta för att de inte längre kan ta sig till och från sin lägenhet.
Bergnäset har idag inget entydigt centrum. Vid Bergsstaden finns de flesta lägenheterna och
några butiker och restauranger. Vid Producentvägen finns livsmedelsbutik/post, vårdcentral
och apotek. Även om det är relativt nära är det inte gångvänligt pga den stora höjdskillnaden. I
området finns idag ett äldreboende och drygt 20 pensionärslägenheter. Av pensionärerna bor ¾
i småhus. Över 40% av de i småhus flyttar från området, oftast till Centrum, i 75-80 års åldern.
Av alla pensionärer som bor i området i 80-års åldern flyttar över hälften innan de är 85 år.
Anledningen är densamma som för Bergviken plus att de inte orkar gå uppför backen med
varor från affären.
Örnäset har ett komplett stadsdelscentrum med stormarknad/post och flera specialaffärer,
banker, restauranger, kyrkor och flera busslinjer. Vårdcentral och apotek finns inom
promenadavstånd. I området finns idag två äldreboenden. Lulebo AB har under år 2009 öppnat
ett Årgångshus. I Örnäset är mer än ⅔ av lägenheterna inte tillgängliga med rullstol eller
rollator. Befolkningsstatistik visar att nära hälften av de som bor i lägenhet i 80-års åldern
flyttar innan de är 85 år. Anledningen är densamma som för Bergviken.
Mjölkudden har livsmedelsbutik/post och flera andra butiker, bensinstation, restaurang,
vårdcentral, bra bussförbindelser och kyrka. I området finns idag fyra äldreboenden och ett
seniorboende. Mer än ⅔ av lägenheterna är inte tillgängliga med rullstol eller rollator. Vi har
haft svårt att analysera flyttmönster separat för lägenhetsboende. Det vi kan se i statistiken för
de senaste 5 åren är att ⅓ av ålderspensionärerna flyttar till Centrum och ⅓ flyttar inom
området. Någon markant åldersgrupp för flyttning från området finns inte.
Skurholmen har vårdcentral, apotek, minilivs och några restauranger. Inom promenadavstånd
för de flesta finns Örnäsets stadsdelscentrum. I området finns ett äldreboende. I Skurholmen är
57% av lägenheterna inte tillgängliga med rullstol eller rollator. Flyttstatistik visar att ca ⅓ av
dem som bor i lägenhet i 80-års åldern flyttar innan de är 85 år.
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Gammelstad har ett centrum på Stadsön med livsmedelbutik/post, andra butiker, café,
restaurang, banker, träffpunkt, vårdcentral och apotek. Kyrkan finns i Kyrkbyn där det också
finns restauranger och caféer i anslutning till Världsarvet. I området finns ett äldreboende, ett
seniorboende och ett 30-tal pensionärslägenheter. I Gammelstad är 57% av lägenheterna inte
tillgängliga med rullstol eller rollator. Av pensionärerna bor 34% i lägenhet och 66% i småhus.
Andelen lägenhetsboende är låg upp mot 85 års ålder där andelarna är omkastade. Nära hälften
av de som bor i småhus i 70-års åldern flyttar från området innan de är 75 år. Hälften av de
som bor kvar i småhus flyttar innan de är 85 år.
Råneå har ett komplett stadsdelscentrum med livsmedelbutiker, restauranger,
bibliotek/medborgarkontor, banker, post, busstation och kyrka. Vårdcentral, tandvård och
apotek finns på promenadavstånd. Här finns tre äldreboenden och drygt 20 fd
pensionärslägenheter. I Råneå är drygt 60% av lägenheterna inte tillgängliga med rullstol eller
rollator. Av pensionärerna bor knappt ⅓ i lägenhet och resten i småhus. Först i åldrarna över 80
år bor mer än hälften i lägenhet. Många flyttar från Rånbyarna till lägenhet i Råneå när de blir
över 75-80 år och inte längre kan bo kvar i småhus på landet.

7

Strategi för ett Bostadsprogram för äldre

En strategi för ett Bostadsprogram för äldre har framtagits och förankrats hos styrgruppen.

7.1

Vanliga lägenheter

Strategin utgår från att de allra flesta pensionärer idag och i framtiden bor i vanliga lägenheter.
Alla bostadsområden har därför behov av lägenheter i flerfamiljsfastigheter som är tillgängliga
för personer med rollator eller rullstol för att möjliggöra kvarboende i området. Demografin
avgör om det finns behov att förbättra tillgängligheten i befintliga fastigheter i området.

7.2

Pensionärslägenheter

För pensionärslägenheter saknas idag en strategi. Den bör tas fram under våren 2010 för att bl a
kunna användas som ett underlag för bostadsförsörjningsplanen.
Tekniska förvaltningen i Luleå kommun har ca 150 pensionärslägenheter i byarna och vissa
stadsdelar. Villkoren för att bo där är mindre kända bland Luleås pensionärer. En analys av
lägenheternas status vad gäller standard, tillgänglighet och tillgång till närservice behövs.
Dessutom har Lulebo AB 28 lägenheter som tidigare varit klassade som pensionärslägenheter
och som fortfarande har mest pensionärer som boende.

7.3

Seniorboende

Liksom för vanliga lägenheter förfogar kommunen inte över seniorbostäderna utan det gör
respektive fastighetsägare/bostadsrättsförening. Den här utredningen visar dock att det finns
underlag för fler seniorboenden i Luleå.
Tillgängligheten och demografin påverkar behovet av seniorboende i de olika stadsdelarna. Det
är fördelaktigt med lokalisering i närheten av service som livsmedelsbutiker och sjukvård.

7.4

Trygghetsboende - en ny boendeform

Utredningen visar att det finns behov av den nya boendeform som presenterats i
äldreboendedelegationens slutbetänkande. Målgruppen för trygghetsbostäder skall enligt
äldreboendedelegationen vara äldre människor som känner sig oroliga, otrygga och/eller
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socialt isolerade i sitt ordinära boende. Kommunen har ansvar för att de som bor i
trygghetsbostäder har tillgång till gemensamhetslokal, personal som en gemensam resurs och
trygghetslarm. Det ska också finnas möjlighet till gemensamma måltider.
För att stödja kvarboende i området och därmed en god boendekvalitet för äldre i Luleå
kommun är det angeläget att påbörja planering av trygghetsboenden. Trygghetsboenden bör ses
som en viktig del i kommunens bostadsförsörjningsplan för att tillgodose den åldrande
befolkningens behov. Med utgångspunkt från inventeringen av tillgänglighet och demografi
bör lokalisering ske med närhet till service.
Det finns tre alternativa sätt att organisera trygghetsboenden:
1. Kommunen äger fastigheten och tillhandahåller trygghetsboendets service.
2. Fastigheten ägs av någon annan och kommunen tillhandahåller trygghetsboendets
service.
3. Fastigheten ägs av någon annan och någon annan än kommunen tillhandahåller
trygghetsboendets service.
I det första alternativet har kommunen full kontroll över både boendet och servicen i
trygghetsboendet. I normalfallet är då tekniska förvaltningen fastighetsägare och
socialförvaltningen svarar för servicen. I alternativ två är ett fastighetsföretag, t ex Lulebo AB,
ägare av fastigheten och socialförvaltningen svarar för servicen. Alternativ tre innebär att ett
fastighetsföretag äger fastigheten och också svarar för servicen eller att någon annan utanför
kommunorganisationen svarar för servicen. Skillnaden mellan alternativ 1-2 och alternativ 3 är
hanteringen av det kommunala ansvaret för service som anges i första stycket. Om man väljer
alternativ 3 blir kommunen beställare.
För alla alternativen gäller enligt Äldreboendelegationen att kommunen bestämmer vilka
kriterier som gäller för att den enskilde ska få tillgång till en trygghetsbostad och hur dessa
bostäder ska förmedlas.
Kommunen kan välja att använda en kombination av organisationsalternativ. När
organisationsalternativ för ett specifikt trygghetsboende är klart kan planeringen påbörjas i
samverkan med aktuell fastighetsägare/fastighetsbolag i kommunen.
Socialnämnden avser att i samband med planeringen av nya vård- och omsorgsboenden göra en
översyn av befintliga äldreboenden och möjligheten att använda ett antal av dessa för
nämndens andra verksamheter. Samtidigt kan alternativet att konvertera till trygghetsboende
prövas.

7.5

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är det nya begreppet för äldreboende enligt Äldreboendedelegationen. Framtida inriktning är att tillskapa större enheter med hög kompetens hos
personalen för att möta de behov som kundgruppen kräver. Socialförvaltningen har i arbetet
med översynen av äldrestrategin påbörjat utvecklingen av ett sådant koncept. Hela kommunen
kommer att utgöra upptagningsområde, varför lokalisering till tillgängliga centrumnära tomter
med lämplig yta ingår i strategin.
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8

På vilket sätt kan kommunen stödja tillkomsten av bra
boende för äldre

Kommunen bygger inte bostäderna men har en mycket viktig roll bland annat genom att
kommunen har planmonopolet. Kommunen kan medverka genom:
 en bra och förutseende markpolitik
 en tillfredsställande planberedskap när det gäller bostäder för äldre
 att pröva behovet av bostäder anpassade för äldre i samtliga planer med kommunal
mark som medger bostäder och där servicen är tillfredsställande
 opinionsbildning och marknadsföring gentemot fastighetsbolag och andra aktörer
 en god analys av behov och möjligheter för olika områden i kommunen
 goda kontakter med pensionärsorganisationer
 att används sig av sitt allmännyttiga bostadsföretag Lulebo AB.

9

Hur kan behovet av bra boende för äldre tillgodoses?

Behovet av bostäder anpassade för äldre kommer att vara mycket stort under en lång tid framåt.
Det kommer att vara omöjligt att lösa behovet enbart genom en enda insats. Det behövs många
olika åtgärder, gemensamma krafter och nytänkande både i nyproduktion och i de befintliga
bostadsbestånden.

Genom att bygga Vård- och omsorgsboende
Särskilt boende i form av vård- och omsorgsboende vänder sig idag i Luleå till två grupper,
dels till äldre personer med ett omfattande omvårdnadsbehov, dels till personer med demens.
År 2009 finns 810 lägenheter i vård- och omsorgsboende i Luleå kommun. Det innebär att 25%
av de som är äldre än 80 år bor där. Majoriteten bor alltså i vanliga bostäder.
Det rimliga är att antalet särskilda boenden följer utvecklingen av antalet äldre. Fram till år
2020 ökar antalet äldre över 80 år med 42% i Luleå. Om samma andel som idag ska bo i
särskilt boende innebär det en utökning med 289 platser. Ett genomförande av strategin för ett
bostadsprogram för äldre och utbyggnadsprogrammet innebär att det inte behövs så många
platser i vård- och omsorgsboende.

Genom att öka nyproduktionen av tillgängliga bostäder
I Luleå finns färdiga detaljplaner för över 700 hyreslägenheter, drygt 600 bostadsrättslägenheter, över 700 småhus och 400 studentlägenheter. Dessutom planerar flera
fastighetsägare att bygga bostäder i centrala Luleå eller i närheten därav.
Det är viktigt att dessa bostäder så långt möjligt är väl anpassade och tillgängliga för att äldre
och blivande äldre ska kunna bo kvar så länge som möjligt. Dagens byggnormer uppfyller
dessa krav. Bra tillgänglighet i bostäder är dessutom bra både för barnfamiljer och
funktionshindrade.
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Genom att stimulera till byggande av seniorbostäder
Seniorbostäder är bostäder som är särskilt anpassade till äldres behov och där gemenskap,
trygghet och bekvämlighet hör till hörnpelarna. De bör ligga nära service som affär, post,
apotek, vårdcentral, äldreservice och busshållplats.
Byggandet av seniorbostäder har ökat mycket kraftigt i Sverige under senare år. I Luleå finns
år 2009 ett 70-tal seniorbostäder i hyresrätt (Lulebo AB:s Årgångshus) och drygt 120
seniorbostäder som bostadsrätter. Lulebo AB planerar fler Årgångshus och andra
fastighetsägare undersöker möjligheterna att skapa fler seniorboenden som bostadsrätt. Det är
angeläget att kommunen har planberedskap att möta detta. Rapportens avsnitt om demografi
och fastighetsinventering ger underlag för att bedöma behovet av fler seniorboenden.
Framtidens pensionärer är ingen homogen grupp. Det kommer att finnas behov av flera olika
former av bostäder som är anpassade för äldres behov. När 40-talisterna blir pensionärer ökar
antalet markant och det finns underlag även för seniorbostäder nischade för olika grupper (t ex
efter hemspråk, intressen, etc).

Genom att stimulera till byggande av trygghetsbostäder
Trygghetsbostäder är bostäder avsedda för äldre människor som känner sig oroliga, otrygga
och/eller socialt isolerade i sitt ordinära boende. De som bor i trygghetsbostäder ska ha tillgång
till gemensamhetslokal, personal som en gemensam resurs och trygghetslarm. Det ska finnas
möjlighet till gemensamma måltider.
Ett sätt att skapa trygghetsbostäder är att konvertera en del av dagens äldreboenden till
trygghetsboenden. För att klara behovet kommer det även att behöva byggas helt nya
trygghetsbostäder och/eller ombyggnad av befintliga hus.

Genom att möjliggöra förtätningar och kompletteringar i befintliga
bostadsområden
De allra flesta äldre kommer även fortsättningsvis att bo i vanliga lägenheter i det befintliga
fastighetsbeståndet. Som inventeringen visar är det i Luleå många som bor i 2- och 3våningshus utan hiss och med en ½-trappa till 1:a våningen. Att installera hiss är dyrbart och
svårt att slå ut på hyran till befintliga lägenheter.
Ett sätt att bekosta hiss är att bygga på en eller flera våningar på befintliga hus. Lulebo AB gör
så i t ex kvarteret Uven i Norra Hamn. Då uppnås dels ytterligare nyproducerade lägenheter
och dels bättre finansiering av hissinstallation samt att fastigheten blir rullstolstillgänglig.
Det finns troligen fler sådana möjligheter i Luleå. I vissa fall medger planbestämmelserna
redan idag fler våningar. I andra fall måste en planändring övervägas.
Det finns även möjlighet att göra förtätningar i befintliga bostadsområden. Kanske kan den
befintliga bebyggelsen kompletteras med ett hus för seniorboende eller trygghetsboende.
Gällande planbestämmelser kan visa om planen medger mer boyta än vad som har utnyttjats. I
andra fall kan det behövas en planändring.
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Genom att undersöka möjligheterna att underlätta äldres boende i
det befintliga bostadsbeståndet
Inventeringen av tillgänglighet i Luleås fastighetsbestånd visar att entréernas utformning, ½trappor till 1:a våningen och avsaknad av hiss är de viktigaste hindren.
Familjebostäder i Stockholm har vid en liknande pilotinventering i Blackeberg kommit till
slutsatsen att kvarboende i området kan underlättas genom:
 Förbättrad framkomlighet i närmiljön och vid husentréer
 Enklare åtgärder i bostaden
 Lokal omflyttning
 Träfflokal för social samvaro
 Fixarhjälp/hushållsnära tjänster.
En del av detta kan lämpligen ske som del i ett underhållsprogram där tillgänglighet görs
likvärdigt med energi och miljö. Annat kan ske genom passa på-åtgärder i samband med andra
insatser.

Genom att integrera olika former av boende
Det finns intressanta exempel på integration av olika typer av boende i form av särskilda
bostäder, seniorbostäder och vanliga lägenheter tillsammans med gemensamhetslokaler och
äldreservice i form av träffpunkter. I projektet har besök gjorts i Uleåborg där bl a Caritasstiftelsen har ett sådant integrerat boende.
I Luleå finns möjlighet att göra förlägga olika typer av boendeformer i närheten av varandra. I
området med sämsta tillgängligheten, Bergviken, kommer en kommunal fastighet att bli ledig
under år 2011. Där finns utrymme för ett större vård- och omsorgsboende av den typ som
Socialnämnden planerar och för ett eller flera trygghetsboenden.

Genom att utnyttja ny teknik för att öka tryggheten i boendet
Den undersökning som gjordes i Lule Paradiso visar att möjligheten att bo kvar hemma så
länge det går är ett starkt önskemål. Andra undersökningar i Sverige visar också att de flesta
vill bo kvar i den bostadsmiljö där man känner sig hemma. Vi har också en snabb teknikutveckling. Rätt utformad teknik kan utgöra ett viktigt stöd för dessa äldre. Ofta handlar det om
att använda vardagsteknik för trygghet, säkerhet, tillgänglighet, information, påminnelse och
kommunikation. I projektet Hemma med IT har SABO och Hjälpmedelsinstitutet sammanställt
idéer och förslag till hur modern teknik kan underlätta boendet för äldre.

Genom att anvisa lämpliga lägen för byggnation av seniorboenden
och andra boende för äldre
Utgångspunkten för planering av seniorboende är att:
 de ska ligga nära livsmedelsbutik
 de ska ligga nära busshållplats
 de helst ska ligga relativt nära vårdcentral, apotek, post, bank, mötesplats för äldre.
Strategin för ett bostadsprogram för äldre och avsnitten om demografi och fastighetsinventering ger underlag för bedömning av var det behövs fler seniorboenden. I vissa fall kan
det krävas ett detaljplanearbete, kanske också ett programarbete.
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10

Förslag till utbyggnadsprogram

I utredningsuppdraget ligger att ta fram förslag till utbyggnadsprogram för olika typer av
bostäder för äldre. En viktig utgångspunkt är att möjliggöra för de äldre att bo kvar i sitt
bostadsområde. En annan är att minska utökningsbehovet av platser i vård- och omsorgsboende
genom utbyggnad av seniorboenden och tillskapande av trygghetsboenden samt ökad
tillgänglighet i det ordinarie bostadsbeståndet.
Utredningens bedömning är att det fram till år 2020 går att minska utökningsbehovet i vårdoch omsorgsboende med 256 lägenheter under förutsättning att det sker en utbyggnad av
trygghetsboende och seniorboende. Antalet tillgängliga lägenheter behöver också ökas, särskilt
i Bergviken, Bergnäset och Råneå men även i Mjölkudden och Örnäset. I tabell 3 finns en
sammanställning av utbyggnadsprogrammet fram till år 2020.
Tabell 3. Utbyggnadsprogram 2010-2020
Vård- och omsorgsboende
2009
2020

Trygghetsboende
2009
2020

Seniorboende
2009
2020

Hertsön

18

0

Örnäset

60

0

Skurholmen

38

0

Centrum

206

0

77

84

Bergviken

123

0

80

Mjölkudden

125

0

77

Björkskatan

50

Tillgängliga lgh
2009
2020

Kvarstående behov
av tillgängliga lgh

0

35

680

680

35

35

701

734

653

1 018

84

4 368

4 368

0

57

203

340

343

72

72

697

774

114

0

35

35

865

865

0

0

0

2 286

2 286

Bergnäset

24

0

0

159

159

Gammelstad

41

0

448

517

Sunderbyn

0

0

0

75

101

Sörbyarna

38

0

0

98

98

Norrbyarna

0

0

0

44

44

87

0

0

183

242

0

0

0

34

34

11 494

12 260

Porsön

Råneå
Rånbyarna
LULEÅ
Bostäder anpassade
för äldre

810

843

0

2009:
2020:

1 070
1 541

44%

33

0

20

59

346

34

260

34

352

142

51

239

889
633
256

Antalet lägenheter i vård- och omsorgsboende innebär inte ett bibehållande av alla dagens
äldreboenden. Istället föreslås en utbyggnad med ungefär 220 lägenheter fördelade på tre större
enheter. Samtidigt omvandlas ett antal mindre äldreboenden med ca 190 lägenheter till
trygghetsboende. Dessutom krävs en utbyggnad med ca 150 lägenheter i trygghetsboende
varav en mindre del kan ske genom omvandling av befintliga fastigheter medan huvuddelen
behöver tillskapas genom nybyggnation.
Kommunen kan inte styra utbyggnaden av seniorboende men utredningen visar på stora behov
och en förväntad efterfrågan. Lulebo AB har en flerårsplan för utbyggnad av sin form av
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seniorboende, Årgångshus, som gör att vi vet att det blir minst 90 fler lägenheter i
seniorboende fram till år 2020. Andra fastighetsägare har vid information om utredningen visat
stort intresse för satsning på seniorboende.
Vad gäller det ordinarie bostadsbeståndet finns ett behov att fram till år 2020 skapa ca 900
lägenheter med bra tillgänglighet. Det av Äldreboendedelegationen föreslagna
tillgänglighetsbidraget är en viktig komponent för att ge fastighetsägarna ekonomiska
förutsättningar för detta. I förra kapitlet finns också förslag på hur kommunen kan underlätta
för fastighetsägarna att öka tillgängligheten.
Utbyggnadsprogrammet innebär att antalet bostäder anpassade för äldre ökar från dagens 1 070
lägenheter till 1 541 lägenheter år 2020. Ökning med 44% stämmer väl överens med ökningen
av antalet äldre över 80 år.
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Kalkyler för investering och drift

I projektet ingår att redovisa preliminära investerings- och driftkostnadskalkyler. Investeringskalkylerna är angivna i exploateringsårets prisnivå. Driftkostnadskalkylerna är angivna i 2010
års prisnivå.

Investeringskalkyl
Att göra investeringskalkyler på fastigheter med inflyttning under en 10-årssperiod är inte helt
lätt samtidigt som lokaliseringen i varierande grad kommer att påverka den totala kostnaden
beroende på hur exploateringskostnaden fördelas mellan exploatörerna.
Investeringskostnaden för ett nytt vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter år 2013 uppgår
preliminärt till 120-150 Mkr plus verksamhetsutrustning. Därtill kommer ev rivningskostnader
och avskrivningskostnader. För utbyggnadsprogrammet behövs fram till år 2020 tre sådana
fastigheter.
För trygghetsboenden ligger inte investeringskostnaden med nödvändighet på kommunen utan
på exploatören. Under programperioden fram till år 2020 behöver tre nya trygghetsboenden
med sammanlagt 150 lägenheter skapas. Preliminär investeringskostnad beräknas av tekniska
förvaltningen uppgå till 300-350 Mkr.
Investeringskostnaden för att omvandla ett antal befintliga äldreboenden till trygghetsboenden
faller dock på kommunen. Här måste en analys göras av varje aktuellt objekt för att få fram
kostnaden. Därför kan ingen preliminär investeringskostnad anges i dagsläget.
I kalkylerna har inte inräknats statsbidrag för ny- eller ombyggnad till trygghetsboende och
vård- och omsorgsboende.
För seniorboende svarar respektive fastighetsägare för investeringskostnaden. Samma gäller
givetvis för tillgänglighetskapande åtgärder inom det ordinarie bostadsbeståndet.

Driftkostnadskalkyl
I kalkylen för utbyggnadsprogrammet ingår kostnaden för tre vård- och omsorgsboenden med
inflyttning år 2014, 2016 och 2018. Kostnaden för varje plats kalkyleras till 0,6 Mkr. Det är
något högre än i befintliga äldreboenden beroende på att omvårdnadsnivån kommer att ligga
högre.
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Kalkylen innehåller också den kommunala driftkostnaden för trygghetsboenden. Kostnaden
avser larm, gemensam lokal, aktivitetspersonal och möjlighet till gemensamma måltider.
Kalkylen ligger på 0,6 Mkr per fastighet med trygghetsboende.
Om äldre bor i trygghetsboende istället för vård- och omsorgsboende har de hemtjänst vilket är
en kostnad som måste beaktas i utbyggnadsprogrammet. Kostnaden för hemtjänst har av
socialförvaltningen kalkylerats till ca 20% av kostnaden för en plats i befintliga äldreboenden.
När ett antal befintliga äldreboenden omvandlas till trygghetsboenden sänks driftkostnaden.
Kalkyl över detta har beaktats i utbyggnadsprogrammet.
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0-alternativet

Om man inte genomför utbyggnadsprogrammet utan fortsätter att planera äldres boende och
äldreomsorgen som idag med ett bibehållande av 2009 års andel äldre över 80 år boende i
äldreboende , det sk 0-alternativet, behöver det fram till år 2020 byggas 256 fler lägenheter i
vård- och omsorgsboende än med utbyggnadsalternativet. Kommunens driftkostnad för dessa
uppgår, i 2010 års prisnivå, till 153 Mkr. I utbyggnadsalternativet sänks kostnaden med 80%.
I diagram 5 finns en jämförelse av den ökade årliga driftkostnaden för de 256 lägenheterna
fram till år 2020.
Diagram 5. Ökad årlig driftkostnad
150
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109
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Diagrammet visar att utbyggnadsprogrammet redan första året har en driftkostnad som är 18
Mkr lägre och att skillnaden årligen ökar så att den år 2020 uppgår till 122 Mkr. Den
ackumulerade driftkostnaden för 0-alternativet för åren 2010-2020 uppgår till 976 Mkr.
Motsvarande kostnad för utbyggnadsprogrammet stannar vid 192 Mkr. Detta samtidigt som
utbyggnadsprogrammet ger ett tillskott med 471 lägenheter anpassade för äldre medan
0-alternativet enbart ger ett tillskott med 289 lägenheter i vård- och omsorgsboende.
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Pensionärslägenheter

Som angivits i kapitlet Strategi för ett Bostadsprogram för äldre bör den här rapporten
kompletteras med en analys av dagens pensionärslägenheter som följs upp med en plan för hur
de kan utvecklas som en del i Luleå kommuns strategi för äldres boende.
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14

Web-karta

Den inventering av tillgängligheten som genomförts bör göras tillgänglig för medborgarna
genom kartering i GIS-systemet på liknande sätt som för p-platserna. Det arbetet, och hur det
ska uppdateras, bör genomföras under våren 2010.
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Uppdatering

Det är angeläget att kunna följa utvecklingen av tillgängligheten. Därför bör tekniker tas fram
för uppdatering.
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Koppling till kommunala planer

Rapporten är ett underlag för kommunens planering. Den skall kopplas till ett antal viktiga
planer.
Närmast i tiden ligger Strategisk plan & budget 2011-2013. De beslut om investeringar och
driftkostnader som tas i anledning av rapporten ska inarbetas där.
Under våren 2010 kommer arbetet med ny bostadsförsörjningsplan att påbörjas. Planen ska
sedan fastställas av det nyvalda fullmäktige under år 2011.
En samplanering har även skett med det pågående arbetet med en ny Översiktsplan.
Utredningens förslag kan även resultera i förändring av detaljplaner.
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Bilagor
A

Förutsättningar och antaganden

I demografiprognoserna har dagens livslängd beaktats. Däremot inte framtida eventuellt längre
livslängd (t ex prognosticerar SCB en ökning med 5 år till år 2050).
Prognoserna har också baserats på att man bor kvar i sitt bostadsområde i samma utsträckning
som man gjort tidigare. Eftersom våra prognoser sträcker sig 25 år framåt och flera
bostadsområden är så nya att de inte haft något större antal ålderspensionärer tidigare finns en
viss osäkerhet i statistiken.
Vi har därför genomfört en fördjupad granskning av befolkningsutvecklingen år 1992-2008
bland äldre i Luleås villaområden och byar. Den visar att antalet äldre ökar mellan 65 och 7580 års ålder medan det däremot varit konstant för högre åldersgrupper. Av det kan man anta att
de flesta bor kvar i sina enfamiljshus efter pensionsåldern och fram till 75-80 års ålder.
Därefter flyttar man. Om detta stämmer innebär det att vår befolkningsprognos för
villaområden ligger för högt, åtminstone vad avser 80+. Vice versa ligger prognosen för lågt
för de områden dit man flyttar. Hittills har det varit Centrum och centrumnära områden.
En annan flyttvåg som vi granskat är de som flyttar från sina villor till centrumnära områden
eller till fritidsområden i 50-60 års åldern. De är dock så få att de inte påverkar prognosen.
Analys av befolkningsutvecklingen i Hertsön och Björkskatan visar att det är bostadsområden
med god infrastruktur som byggdes i början av 1970-talet. Där finns gott om både småhus och
lägenheter. Tidigare flyttade många av de boende ”hem” till sin födelseort när de
pensionerades. Idag stannar de flesta kvar i området. Dels för att de byggt upp sitt kontaktnät
med Hertsön eller Björkskatan som bas under 40 år, dels för att deras barn är födda och
uppvuxna där och bosatta i Luleå kommun men kanske främst för de har sina barnbarn här.
Många uttrycker också en stor stolthet över sin stadsdel. Därför är det sannolikt att
utvecklingen av antalet pensionärer kommer att bli stark.
En analys av befolkningsstatistiken för Sunderbyn visar att det är Hammaren-området med 1½plansvillor som står för ökningen av antalet äldre. I Sunderbyn finns en svag infrastruktur –
varken livsmedelsaffär, post, bank, vårdcentral eller apotek. Där finns endast ett fåtal
lägenheter. Samhörigheten med stadsdelen/byn är inte lika stark som för t ex Hertsön, kanske
med undantag för ungdomsidrotten. Den fördjupade granskningen av befolkningsutvecklingen
år 1992-2008 som beskrivs ovan visar att man i 75-80 årsåldern flyttar från området och in mot
de centrala delarna av Luleå kommun när man inte längre kan köra bil till affären.
För Porsön visar befolkningsprognosen en kraftig ökning, främst av de över 80 år. En analys
visar att ökningen är i de östra delarna vid Björsbyfjärden. Det är ett område med god
infrastruktur – livsmedelsaffär, post, bankomat, vårdcentral, tandvård och restaurang.
Tillgängligheten i området är god, med asfalterade gångbanor och rullstolstillgänglighet till
mer än varannan lägenhet. Vid intervjuer med pensionärer i området framgår att närheten till
Universitetet är en faktor vid valet av bostadsområde. Det är därför sannolikt att många
kommer att bo kvar högt upp i åldrarna. En osäkerhetsfaktor är den oro att utsättas för brott
som fler känner än i Luleå kommun som helhet.
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B

Anpassade bostäder för äldre i Luleå

I Luleå finns idag ett antal lägenhet som vänder sig till de äldre i befolkningen. En del bostäder
är öronmärkta för äldre medan andra är tillgänglighetsanpassade för att fylla behoven hos äldre
även om de också vänder sig till andra grupper på bostadsmarknaden.
Det finns idag 26 äldreboendeenheter med totalt 810 platser. Dessutom finns ett antal
korttidsplatser som avlastning för de som bor hemma.
Seniorboende finns som bostadsrätter sen mer än 10 år i Luleå. Det är Sundshusen med 54
lägenheter i Östermalm, Radiomasten med 33 lägenheter i Mjölkudden och Strandängen med
34 lägenheter i Gammelstad.
Seniorboende finns från år 2009 även som hyresrätt genom Lulebo AB:s Årgångshus. I
dagsläget finns det två med 35 lägenheter vardera i Örnäset och Björkskatan.
Flera av Luleås bostadsrättsföreningar är anpassade för äldre även om de inte kallas
seniorboende. En mindre fastighet är Björnlundska stiftelsens hem för gamla i Luleå med 30
lägenheter i centrum medan Södra Hamn (Tutti-Frutti) i Centrum är den största med 295
lägenheter.

C

Servicedeklaration Tekniska förvaltningen, Luleå kommun

Snöröjning
 Huvudgator och bussgator skall vara snöröjda inom 6 timmar efter utkallning.
 Ej prioriterade gator i bostadsområden skall vara snöröjda inom 11 timmar efter
utkallning.
 Enskilda vägar som underhålls av kommunen skall vara snöröjda inom 7
timmar efter utkallning.
 Gång- och cykelvägar skall vara snöröjda inom 5 timmar efter utkallning.
Startkriterier: 4 -10 cm snö beroende av temperatur, vind och snökonsistens.
Halkbekämpning
 Punktinsatser med sandning på huvudgator, bussvägar samt gång-, cykelvägar
och centrala gångbanor sker inom 3 timmar.
 Punktinsatser med sandning på övriga gator sker inom 4 timmar.
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