
Wikman-konsult AB 
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1. Bakgrund 
Skellefteå har en stabil folkmängd med en liten ökning de närmaste 25 åren. Däremot har 
befolkningsutvecklingen i Skellefteås olika bostadsområden stor variation. Vissa områden får 
en kraftigt ökad befolkning medan andra minskar radikalt. En liknande utveckling, om än inte 
med lika stor variation, finns för pensionärsgruppen. Den innebär bl. a. att pensionärerna 
över 65 år kommer att utgöra 34-40% av befolkningen i fem av områdena år 2035. I tre av 
områdena kommer år 2035 var åttonde person att vara över 80 år. 

De nya pensionärerna födda på 40- och 50-talen tillhör rekordgenerationen som gjort sig 
känd för att ställa krav och inte bara acceptera det som tidigare generationer godtagit. Det 
finns inget som tyder på att de skulle sluta med det vid pensioneringen, snarare tvärtom. 

Kommunstyrelsen i Skellefteå beslutade i augusti 2011 om ett utvecklingsarbete för att öka 
beredskapen vad gäller boendefrågor för äldre. Utredningen ska på liknande sätt som 
genomförts i Luleå inventera bostadsbeståndet i kommunen och redovisa behoven av olika 
typer av boendeformer för äldre baserat på demografiutvecklingen. 

Som en första del har kommunen uppdragit till Wikman-konsult AB att göra en utredning av 
behov av tillgängliga lägenheter för äldre idag och fram till år 2035. Utredningen omfattar 
inventering av tillgång på tillgängliga bostäder i flerbostadshus, tillgänglighet i 
bostadsområden, koppling av behoven utifrån demografi och inventering samt en analys 
utifrån det av i vilka bostadsområden som tillgängligheten behöver höjas. 

1.1.  Prognos över äldreutvecklingen  
Parallellt med inventeringsarbetet har befolkningsprognoser fram till år 2035 utarbetats av 
SCB. Prognoserna fokuserar på äldregruppen (65+ och 80+) och finns både för kommunen 
som helhet och för vart och ett av de 21 områden, se bilaga 3, som kommunen delats in i.  

1.2.  Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus  
En totalinventering av tillgängligheten i flerbostadshus har genomförts under våren år 2012. 
Inventeringen har omfattat 905 fastigheter med totalt 16 445 lägenheter. Inventeringen 
visar hur tillgängligheten är fram till lägenhetsdörren.  

Graden av tillgänglighet har klassificerats i tre nivåer: rullstolstillgänglig, rollatortillgänglig 
och ej tillgänglig. Definition av de tre nivåerna finns i bilaga 2.  

Inventeringen omfattar både hyresrätter och bostadsrätter, både allmännyttan och privata 
fastigheter. Särskilda boenden (äldreboende, gruppbostäder, etc) har undantagits från 
inventeringen eftersom det krävs biståndsbeslut för att bo där. 

1.3.  Inventering av tillgänglighet i området  
Parallellt med fastighetsinventeringen har inventering skett av tillgängligheten i 
bostadsområdena. För att kunna leva ett självständigt liv krävs att också bostadsområdets 
tillgänglighet är bra. Inventeringens innehåll framgår av bilaga 1.  

1.4.  Arbetsformer 
Wikman-konsult AB har svarat för arbetets genomförande med Leif Wikman som 
huvudkonsult. Som lokal projektledare har biträdande socialchef Lotta Svärd fungerat. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens allmänna utskott har varit styrgrupp. 
Projektet har fortlöpande avrapporterats i kommunens samrådsgrupp för socialnämndens 
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boendeplan där representanter för olika nämnder och förvaltningar ingår. Bygg- och 
miljökontoret, planeringsavdelningen, socialkontoret, kommunledningsförvaltningen, Skebo 
och Skellefteå Stadshus AB har aktivt medverkat i arbetet. Samråd och information har skett 
med bl a kommunala pensionärsrådet, kommunala handikapprådet och representanter för 
fastighetsägarna. 

1.5.  Syfte  
Syftet med utredningen har varit att få en helhetsbild över kommunens och olika 
bostadsområdens förutsättningar och möjligheter att möta den växande äldrebefolkningens 
behov av tillgängliga bostäder. Avsikten är att använda utredningen som underlag för att 
skapa tillgänglighet till olika typer av bostäder för äldre. Den kan också användas av enskilda 
fastighetsägare som underlag för att öka tillgängligheten i deras bostadsbestånd.  

2. Områdesindelning 
Kommunen har en indelning i 9 områden baserat på nyckelkoder. För att skapa tydlighet har 
område 1 (Centrala Skellefteå) dessutom indelats i 13 områden. Områdesindelningen 
används för sammanställning av fastighetsinventeringen, demografiprognoser och för 
koppling av behov och inventering. Kartor över områdesindelningen finns i bilaga 3.  

 

 

 

 

 

 

3. Befolkning 
Skellefteå har år 2011 en befolkning på 71 464 invånare. SCB har tagit fram prognoser på 
befolkningsutvecklingen fram till år 2035 för kommunen som helhet och för vart och ett av 
områdena i tabell 1. Prognoserna finns även med fördelning på olika åldrar. 

Tabell 2 visar att folkmängden i de olika områdena varierar mellan 1 324 invånare i 
Jörnområdet och 7 975 invånare i Skelleftehamnsområdet. De 13 områden som utgör 
Centrala Skellefteå har 39 446 invånare (55% av hela kommunens befolkning).  

Prognosen visar på en mindre ökning av Skellefteås befolkning de närmaste 25 åren. 
Variationen mellan de olika områdena är dock stor. Alla landsbygdsområden beräknas få 

Tabell 1. Områdesindelning Skellefteå 
1:1 Centrum 2 Skelleftehamn 
1:2 Prästbordet 3 Kåge 
1:3 Sörböle 4 Boliden 
1:4 Sunnanå 5 Bureå 
1:5 Söder om älven (exkl specificerade områden) 6 Byske 
1:6 Degerbyn 7 Jörn 
1:7 Norr om älven (exkl specificerade områden) 8 Burträsk 
1:8 Sjungande Dalen 9 Lövånger 
1:9 Norrböle   

1:10 Älvsbacka   
1:11 Anderstorp   
1:12 Morön + Moröhöjden   
1:13 Morö Backe - Moröhöjden   
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oförändrad eller något minskad befolkning. I Centrala Skellefteå är variationerna större. 
Störst ökning får Älvsbacka med drygt 1 600 personer (+43%). Även i Centrum och 
Prästbordet ökar antalet invånare kraftigt, med 1 250 respektive 650 personer. Största 
befolkningsminskningen blir det i området Norr om älven med drygt 1 400 personer (-60%). 
Befolkningen minskar med över 600 personer i vart och ett av Degerbyn, Morön och 
området Söder om älven.  

 

Källa: SCB 

3.1.  Befolkningsutveckling för personer över 65 år 
Antalet äldre i Sveriges befolkning ökar och kommer att öka under de kommande 
decennierna. Under 2010-talet blir antalet ålderspensionärer i Sverige 20 % fler och kommer 
år 2020 att uppgå till 2 miljoner personer. Ökningen fortsätter och år 2035 kommer Sverige 
att ha 2,4 miljoner ålderspensionärer. Det beror främst på att de stora barnkullarna i 
rekordgenerationen på 40- och 50-talen nu går i pension men också på att vi lever allt längre.  

Ökningen av medellivslängden beror bl a på utvecklingen inom den medicinska vetenskapen 
och sjukvården. Sjukdomar som förr var livshotande eller medförde livslånga 
funktionshinder kan nu behandlas och återge personer full funktionsförmåga. Exempel är 
gråstarr, slitna höftleder och knäleder, cancer, stroke och hjärtinfarkt. Det har medfört att 
allt fler är friska långt efter pensioneringen, den sk tredje åldern.   

Tabell 2. Folkmängd per område Invånare  Förändring till år 
Område 2011 2020 2035 

1:1 Centrum 2560 12% 33% 
1:2 Prästbordet 1582 13% 29% 
1:3 Sörböle 1986 8% 19% 
1:4 Sunnanå 2875 6% 8% 
1:5 Söder om älven (exkl specificerade områden) 3104 -5% -24% 
1:6 Degerbyn 2036 -12% -47% 
1:7 Norr om älven (exkl specificerade områden) 3782 -12% -60% 
1:8 Sjungande Dalen 1782 7% 16% 
1:9 Norrböle 5055 2% 2% 

1:10 Älvsbacka 2196 22% 43% 
1:11 Anderstorp 4393 2% 2% 
1:12 Morön + Moröhöjden 3664 -4% -21% 
1:13 Morö Backe - Moröhöjden 4431 4% 5% 

2 Skelleftehamn 7975 -1% -1% 
3 Kåge 5072 0% 0% 
4 Boliden 2224 -1% -1% 
5 Bureå 4031 0% -1% 
6 Byske 5087 -5% -8% 
7 Jörn 1342 -11% -16% 
8 Burträsk 4143 -6% -10% 
9 Lövånger 2144 -2% -4% 

 Skellefteå totalt 71464 1% 1% 
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Skellefteå har en äldre befolkning än landet som helhet. Antalet äldre i Skellefteå kommer 
att bli fler och deras andel av befolkningen kommer att öka. År 2011 var 15 585 personer i 
Skellefteå över 65 år, vilket är 22 % av Skellefteås befolkning (i Sverige är 18% över 65 år). År 
2020 beräknas de uppgå till 16 863 personer (23 %) och för år 2035 är prognosen 17 936 
invånare över 65 år i Skellefteå (25 %). 

Diagram 1 visar att andelen äldre inte är jämt fördelad i kommunen. År 2011 har de 13 
områden som utgör Centrala Skellefteå 8 629 invånare över 65 år (55% av hela kommunens 
befolkning över 65 år). Flest invånare över 65 år har Skelleftehamn, Norrböle och Byske med 
mer än 1 200 invånare över 65 år. Mer än 800 invånare över 65 år finns även i områdena 
Centrum, Anderstorp, Morö Backe, Kåge, Bureå, och Burträsk. Mätt i procent av 
befolkningen fanns i Centrum störst andel, 41 %, invånare över 65 år följt av Jörn med 32 % 
och Sjungande dalen med 28 %. 

Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen fram till år 2020 av invånare över 65 
år att ske i områdena Norr om älven (+317 personer), Morö Backe och Skelleftehamn (+ 200 
personer vardera). Största andelen av befolkningen kommer de att utgöra i Jörn (33 %), 
Lövånger (32%) och Burträsk (31 %). Färre kommer det att bli i Centrum, Norrböle, 
Sjungande dalen, Prästbordet och Jörn.  

Fram till år 2035 kommer, förutom områdena Norr om älven, Morö Backe och 
Skelleftehamn, även Sunnanå och området Söder om älven vardera att få över 300 fler 
invånare över 65 år jämfört med år 2011. Största andelen av befolkningen kommer de att 
utgöra i områdena Norr om älven (40 %), Degerbyn (35 %), Söder om älven (35 %), Jörn (34 
%), Burträsk (34 %) och Lövånger (34%).  Minskningen fortsätter i Centrum och Norrböle. 
Minskning blir det också i Anderstorp och Morön. 

 

 

Källa: SCB 
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3.2.  Befolkningsutveckling för personer över 80 år 
De som i Skellefteå är över 80 år utgör 6 % av befolkningen år 2011 och 2020 och beräknas 
öka till 8 % år 2035.  

År 2011 har de 13 områden som utgör Centrala Skellefteå 2 337 invånare över 80 år (55% av 
hela kommunens befolkning över 80 år).  Diagram 2 visar att fler än 300 personer över 80 år 
år 2011 är bosatta i vardera Centrum, Norrböle, Byske, Skelleftehamn och Burträsk. I 
Anderstorp, Kåge och Bureå bor vardera mer än 200 personer över 80 år. Mätt i procent av 
befolkningen fanns i Centrum störst andel, 19 %, personer över 80 år följt av Jörn med 11 % 
och Prästbordet med 9 %. 

Fram till år 2020 prognosticeras en befolkningsökningen av personer över 80 år med 214 
personer för de 13 områden som utgör Centrala Skellefteå. Största befolkningsökningen 
kommer att ske i Morön, Sunnanå och Morö Backe med över 65 personer i vardera område. 
Färre blir det främst i Centrum med - 175 invånare. Största andelen av befolkningen kommer 
de över 80 år att fortsätta utgöra i Centrum (11 %) och Jörn (10 %). För områdena utanför 
Centrala Skellefteå visar prognosen en liten ökning för Burträsk, Skelleftehamn och Byske 
medan antalet personer över 80 år minskar i övriga kommundelar. 

Mellan år 2020 och 2035 kommer en ökning att ske med mer än 500 personer över 80 år i 
Centrala Skellefteå. Även under denna period är det stor variation. I Centrum fortsätter 
minskningen medan Morö Backe samt områdena Norr om älven och Söder om älven har en 
fortsatt kraftig ökning. För områdena utanför centrala Skellefteå visar prognosen på ökning i 
Skelleftehamn med 187 personer över 80 år och i Byske, Kåge, Bureå och Lövånger med mer 
än 100 personer vardera.  Största andelen av befolkningen kommer de över 80 år att utgöra i 
områdena Norr om älven (14 %), Lövånger (13 %) och Söder om älven (12 %). 

 
Källa: SCB 



7 
 

 

3.3.   Befolkningsutveckling enligt socialnämndens  
  boendeplan 2012-2021 

Socialnämndens boendeplan 2012-2021 innehåller en befolkningsprognos som är en 
framskrivning av utvecklingen de senaste åren. För kommundelarna bygger prognoserna på 
prognosantagenden som är lika för hela kommunen. I boendeplanen framhålls att 
prognoserna skall tolkas med försiktighet.  

Den här rapporten baseras på demografiska data framtagna av SCB. Deras prognos baseras 
på utvecklingen för varje enskild kommundel. Det innebär att prognoserna blir exaktare. 

Vid en jämförelse av utvecklingen fram till år 2021 för befolkningen över 80 år har alla 
kommundelar förutom Lövånger mer än 5% differens mellan prognoserna. För alla 
kommundelarna utom Jörn och Lövånger är prognosen i Socialnämndens boendeplan högre 
än SCB´s. Största avvikelsen finns i Centrala Skellefteå där SCB´s prognos är 205 personer 
färre. För kommunen som helhet är avvikelsen 393 personer år 2021. 

 

4. Inventering av tillgänglighet 
Tillgängligheten har inventerats på bostadsområdesnivå med avseende på bostadsområdets 
tillgänglighet samt på adressnivå med avseende på tillgänglighet till flerbostadshus. 
Inventeringen är dokumenterad i en databas med sökmöjlighet på varje variabel. 

4.1.  Citat från boende 
Vid inventeringen har vi mött flera äldre invånare i Skellefteå som berättat hur de gör för att 
få bättre tillgänglighet i sitt boende. Några av synpunkterna är de här. 

# Vi har flyttat ner från andra våningen till bottenvåningen för vi orkar inte 
längre gå i trappor.  
Pensionärspar i Bureå. 
 

# Vi har ställt oss i Skebo´s lägenhetskö för att få en bostad där det finns hiss. 
Att gå i trappor börjar bli för tungt.  
Äldre kvinna i Norrböle. 
 

# Vi orkar inte gå till tvättstugan i huset bredvid utan kör bil dit med tvätten.  
Äldre par i Ursviken. 
  

4.2.  Fastighetsägare   
Eftersom inventeringen skett på adressnivå och med angivande av fastighetsbeteckning och 
NYKO kan materialet sorteras på fastighetsägare så att Skebo och andra fastighetsägare kan 
ta del av hur tillgängligheten är i deras fastigheter. 
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4.3.  Tillgänglighet i området 
Utifrån uppsatta kriterier, se bilaga 2, har tillgängligheten i bostadsområden klassats i tre 
nivåer: 

• Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol) 
• Med svårighet tillgängligt (fungerar för rollator) 
• Ej tillgängligt 

Bra tillgänglighet i området har alla områden utom området Söder om älven (med endast 5 
lägenheter i flerbostadshus) som är med svårighet tillgängligt. 

4.4.  Tillgänglighet i flerbostadshus 
Den mest omfattande delen av utredningen har varit att inventera tillgängligheten i 
bostadsbeståndet. Alla flerbostadshus i kommunen, totalt närmare 6 000 entréer, har 
besökts och dokumenterats ur tillgänglighetssynpunkt. Utifrån kriterierna i bilaga 1 och 2 har 
tillgänglighet till lägenheterna klassificerats i tre nivåer: tillgängliga med rullstol, tillgängliga 
med rollator, ej tillgängliga. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entré med rullstolstillgänglighet,                      Entré med rollatortillgänglighet,    Entré som är ej tillgänglig, 
Strandgatan                                                     Frögatan    Ö Nygatan 
 
 
Tabell 3 visar att av Skellefteås 16 445 lägenheter i flerbostadshus är mindre än en fjärdedel 
tillgängliga med rullstol. Knappt hälften av lägenheterna är tillgängliga med rollator och drygt 
hälften är ej tillgängliga.  
 
Det finns stora skillnader mellan områdena. Det beror delvis på när områden är bebyggda. 
Kraven i bygglagstiftningen på tillgänglighet har skärpts de senaste decennierna. Mycket bra 
tillgänglighet finns i Morö Backe och i Degerbyn som är senare byggda. Hög andel 
rollatortillgängliga lägenheter finns även i Anderstorp, Byske, Kåge, Burträsk och Jörn.  

Störst andel ej tillgängliga lägenheter har områdena Norrböle, Morön, Skelleftehamn, Norr 
om älven och Prästbordet. Lägsta andel rullstolstillgängliga lägenheter finns i Morön, Boliden, 
Prästbordet och Sunnanå.  

I Centrala Skellefteå finns 89% av alla lägenheter. Deras tillgänglighet är densamma som för 
Skellefteå kommun totalt. 
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För att underlätta jämförelser har tillgängligheten betygsatts i sju nivåer enligt nedan. 

Betyg  Kriterier     Betyg Kriterier 
+++ > 60% Rullstolstillgängliga - 50-60% Ej tillgängliga 
++ > 60% Rullstols-/Rollatortillgängliga -- > 60% Ej tillgängliga 
+ > 50% Rullstols-/Rollatortillgängliga --- > 75% Ej tillgängliga 

+/- ≈ ½ Rollatortillgängliga och ½ Ej tillgängliga 
 

4.5.  Enkelt åtgärdade hinder 
Vid inventeringen har också noterats om och i så fall vilka enkla åtgärder som kan höja 
tillgängligheten. Den vanligaste åtgärden är att montera en ramp vid entrén. Inventeringen 
visar att 2 430 lägenheter med hjälp av ramper vid entrén kan göra rullstolstillgängliga. 

Tabell 3. Tillgängliga lägenheter år 2011  
 Antal  Antal Tillgänglighet till lägenheter  
Område invånare lägenheter Rullstol Rollator Ej tillgänglig Betyg 
1:1 Centrum 2560 1 750 40% 55% 45% + 
1:2 Prästbordet 1582 605 5% 35% 65% -- 
1:3 Sörböle 1986 487 26% 54% 46% + 
1:4 Sunnanå 2875 571 6% 47% 53% - 
1:5 Söder om älven  3104 5 0% 60% 40% ++ 
1:6 Degerbyn 2036 305 74% 88% 12% +++ 
1:7 Norr om älven  3782 65 15% 32% 68% -- 
1:8 Sjungande Dalen 1782 733 26% 48% 53% - 
1:9 Norrböle 5055 2 679 13% 25% 75% --- 
1:10 Älvsbacka 2196 1 137 29% 50% 50% +/- 
1:11 Anderstorp 4393 2 247 13% 66% 34% ++ 
1:12 Morön + Moröhöjden 3664 1 435 3% 27% 73% -- 
1:13 Morö Backe - Moröhöjden 4431 794  82% 98% 2% +++ 
2 Skelleftehamn 7975 1 210 13% 31% 69% -- 
3 Kåge 5072 437 26% 62% 38% ++ 
4 Boliden 2224 397 4% 41% 59% - 
5 Bureå 4031 381 23% 56% 44% + 
6 Byske 5087 397 28% 64% 36% ++ 
7 Jörn 1342 168 18% 61% 39% ++ 
8 Burträsk 4143 434 42% 62% 38% ++ 
9 Lövånger 2144 208 23% 51% 49% + 

 Skellefteå totalt 71464 16 445 23% 48% 52% - 
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Entré med ramp,                 En ramp kan se ut på olika sätt, 
Anderstorp                                      Åbyn                

1 586 av lägenheterna som kan göras rullstolstillgängliga med ramp har egen entré. 1 044 av 
dem finns i Anderstorp. Bara vid 19 entréer förbättras tillgängligheten för minst 5 lägenheter 
med ramp. Mest kostnadseffektivt är att åtgärda 13 entréer med hiss där för högt entrésteg 
medför att 127 lägenheter ej är rullstolstillgängliga. En sammanställning över enkelt 
åtgärdade hinder per bostadsområde finns i bilaga 4.  

4.6.  Bostadsanpassning 
Vid inventeringen har mer omfattande bostadsanpassningar vid entréer noterats i 
databasen. Det finns bostadsanpassning i form av trapphissar vid 45 entréer varav 22 är i 
Centrum, 7 i Skelleftehamn, 6 i Sörböle, 4 i Prästbordet och 2 i Norrböle. Skellefteå är bland 
de 25 kommuner i landet med högst kostnad för bostadsanpassning med en 
genomsnittskostnad på 195 kronor per invånare mot riksgenomsnittet på 109 kronor per 
invånare (Boverket, Rapport 2011:13). 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

En trapphiss kan se ut på olika sätt                                       
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4.7.  Jämförelse med andra kommuner  
Tabell 4 visar en jämförelse med de inventeringar som genomförts i Luleå, Umeå och 
Örnsköldsvik. Den visar att tillgängligheten är lägre i Skellefteå, särskilt för rullstolar. Det kan 
förklaras av att tillgängligheten är högre i bostadsområden som byggts under senare år med 
högre krav på tillgänglighet i bygglagstiftningen. I Skellefteå finns färre sådana områden. 
 

 

 

 

 

 
 

En annan orsak är att Skellefteå har få lägenheter i stadskärnan och många på landsbygden. 
Av tabell 5 framgår att Skellefteå och Umeå har betydligt lägre andel lägenheter i 
stadskärnan än Luleå och Örnsköldsvik. Det beror på att Luleå och Örnsköldsvik har rivit 
stora delar av den gamla bebyggelsen i centrum i motsats till Skellefteå och Umeå. Det 
medför också att Umeå och speciellt Skellefteå har betydligt lägre andel tillgängliga 
lägenheter i stadskärnan. 
 

Tabell 5. Andel lägenheter i olika delar av kommunerna 
 Antal lägenheter Stadskärna Förorter Landsbygd 
Skellefteå 16 445 21% 56% 23% 
Örnsköldsvik 10 158 61% 25% 14% 
Luleå 22 303 28% 64% 8% 
Umeå 38 882 18% 77% 5% 
Källa: Wikman-konsult 

Tillgängligheten varierar i olika delar av kommunerna. Bäst tillgänglighet finns i 
stadskärnorna följt av förorterna. Den lägsta tillgängligheten finns på landsbygden med 15-
20% rullstolstillgängliga lägenheter och med knappt hälften av lägenheterna 
rollatortillgängliga. Skellefteås höga andel lägenheter på landsbygden är en bidragande orsak 
till den lägre tillgängligheten i tabell 4. 

4.8.  Erfarenheter från inventeringen 
Några iakttagelser från inventeringen:  
• Trappsteg vid entrén 

Är vanligt men kan ofta lätt åtgärdas för ökad tillgänglighet. 
 

• ½-trappa till 1:a våningen 
Mycket vanligt och ganska dyrbart att åtgärda. 
 

• Avsaknad av hiss 
Många 3- och 4-våningshus är byggda innan krav på hiss för fler än 2 våningar infördes. 
 

Tabell 4. Jämförelse av inventeringar  
 Antal 

lägenheter 
Rullstols-
tillgängliga 

Rollator-
tillgängliga 

Ej  
tillgängliga 

Skellefteå 16 445 23% 48% 52% 
Örnsköldsvik 10 158 32% 50% 50% 
Luleå 22 303 39% 52% 48% 
Umeå 38 882 37% 59% 41% 
Källa: Wikman-konsult 
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• Det finns tillgänglighetshinder som är enkla att åtgärda 
Med ramper kan många lägenheter göras tillgängliga även för rullstolsburna. 
 

• Trappsteg innan hiss 
Det finns ett 50-tal entréer med hiss där det är trappsteg innan hissen. Några av dem har 
f trappsteg och kan enkelt med en ramp uppnå tillgänglighet för rullstol. 

 
 Entré med hiss och entrésteg,              Entré med hiss och trappsteg innan,  
Morö backe                                               S Lasarettsvägen 

                                                                  

5. Koppling befolkning – tillgänglighet 
Genom att relatera demografiutvecklingen till fastigheternas tillgänglighet kan en analys ske 
av i vilka bostadsområden det behövs fler bostäder anpassade för äldre. 

Det är inte bara äldre människor som har nytta av tillgängliga lägenheter. För personer med 
funktionshinder är tillgängligheten ofta avgörande för val av boende. Andra som t ex 
barnfamiljer har också nytta av bostäder som kan nås utan trappor.   

När det gäller bostäders tillgänglighet och befolkningens ålder är det relevant att i första 
hand se på åldersgruppen över 80 år. Det är i den åldern en större andel har ålderskrämpor 
som gör att de behöver en boendemiljö med bra tillgänglighet. De yngre pensionärerna är i 
allmänhet relativt friska och uppgift om demografiutvecklingen för dem används främst för 
att se på den långsiktiga utvecklingen i de olika bostadsområdena.  

Diagram 2 visade att år 2011 finns flest personer över 80 år i områdena Centrum, Norrböle, 
Skelleftehamn, Byske, Burträsk, Anderstorp, Kåge och Bureå. Av tabell 3 framgick att av 
dessa har Norrböle, Skelleftehamn, Byske, Anderstorp, Kåge och Bureå liten andel 
lägenheter som är rullstolstillgängliga. Norrböle och Skelleftehamn har dessutom liten andel 
rollatortillgängliga lägenheter. Centrala Skellefteå, med drygt 2 300 pensionärer över 80 år, 
har som helhet låg andel lägenheter som är tillgängliga med rollator eller rullstol. 

Tabell 6 visar tillgängliga lägenheter per område år 2011 och 2035 relaterat till antalet 
pensionärer över 80 år. Områden med låg andel rullstolstillgängliga lägenheter år 2011 per 
person över 80 år är Söder om älven, Boliden, Norr om älven, Jörn, Prästbordet, Morön och 
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Lövånger. Områdena Söder om älven, Norr om älven, Jörn och Lövånger har dessutom låg 
rollatortillgänglighet. I områdena Söder om älven och Norr om älven bor år 2011 dock få 
personer över 80 år. 

Fram till år 2035 beräknas områdena Norr om älven, Morö Backe, Söder om älven och 
Skelleftehamn att få störst ökning med vardera mer än 200 fler invånare över 80 år jämfört 
med år 2011. Områdena Sunnanå, Byske, Burträsk, Kåge och Lövånger beräknas under 
samma tidsperiod öka med mer än 100 invånare vardera över 80 år. Det innebär att om 
tillgänglighetsskapande åtgärder inte vidtas kommer också de kommundelarna - förutom 
Morö Backe som har många tillgängliga lägenheter - att ha låg andel tillgängliga lägenheter 
år 2035.  

 

Tabell 6. Tillgängliga lägenheter per område relaterat till antalet över 80 år 

 

Antal 80+  
i Skellefteå 

Tillgängliga 
lägenheter 

Tillgängliga lgh år  
2011 per 80+ 

Tillgängliga lgh 
år 2035 per 80+ 

Område 2011 2035 Rullstol Rollator Rullstol Rollator Rullstol Rollator 
Centrum 479 229 700 955 146% 199% 306% 417% 
Prästbordet 143 121 33 210 23% 147% 27% 174% 
Sörböle 147 149 125 264 85% 180% 84% 177% 
Sunnanå 64 211 37 269 58% 420% 18% 127% 
Söder om älven  91 289 0 3 0% 3% 0% 1% 
Degerbyn 95 123 225 269 237% 283% 183% 219% 
Norr om älven  58 339 10 21 17% 36% 3% 6% 
Sjungande Dalen 134 136 187 349 140% 260% 138% 257% 
Norrböle 388 369 339 666 87% 172% 92% 180% 
Älvsbacka 170 208 331 565 195% 332% 159% 272% 
Anderstorp 260 274 289 1 479 111% 569% 105% 540% 
Morön + Moröhöjden 156 220 37 381 24% 244% 17% 173% 
Morö Backe-Moröhöjden 152 408 654 782 430% 514% 160% 192% 
Skelleftehamn 336 532 162 377 48% 112% 30% 71% 
Kåge 253 354 112 270 44% 107% 32% 76% 
Boliden 142 155 17 161 12% 113% 11% 104% 
Bureå 235 326 86 215 37% 91% 26% 66% 
Byske 344 478 112 253 33% 74% 23% 53% 
Jörn 150 128 30 102 20% 68% 23% 80% 
Burträsk 309 415 183 270 59% 87% 44% 65% 
Lövånger 171 271 48 107 28% 63% 18% 39% 
Skellefteå 4 277  5 735 3717 7 968 87% 186% 65% 139% 
 

För att kunna bo kvar i sitt bostadsområde på äldre dar krävs att det finns bostäder med god 
tillgänglighet. Det finns forskning som visar att låg tillgänglighet medför ökade kostnader för 
äldreomsorgen. Både i form av mer hemtjänst och även tidigare flytt till äldreboende.  

Fler tillgängliga lägenheter behöver inte betyda nybyggnation. Utan det handlar främst om 
om- och tillbyggnader av det befintliga bostadsbeståndet samt tillskapande av 
trygghetsboenden och seniorboenden. 
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6. Särskilda boenden 
Särskilda boenden ingår inte i inventeringen då de förutsätts ha god tillgänglighet och det 
krävs biståndsbeslut för att bo där. I det fortsatta arbetet, se kap 8, ingår de dock som en 
väsentlig del.  

Skellefteå har 943 platser i särskilt boende år 2012, se bilaga 5. Det är relativt mycket, utifrån 
antalet äldre, jämfört med andra kommuner. I Socialnämndens boendeplan föreslås 
dessutom en ökning med 195 platser (+20%) fram till år 2021. 

7. Trygghetsboenden 
Det finns inga trygghetsboenden i Skellefteå år 2012. Däremot finns planer på ombyggnad av 
några äldre- och seniorboenden till trygghetsboenden.  

Socialkontoret bedömer i boendeplanen för 2012-2021 att trygghetsboenden ger ett 
minskat behov av äldreboendeplatser. Särskilt gäller det personer som beviljats särskilt 
boende på grund av otrygghet.  

Bedömningen är att ett 50-tal av de som idag har bor i äldreboende skulle kunna klara sig 
med trygghetsboende.  

8. Fortsatt arbete 
Kommunstyrelsen har i sitt beslut om utredningen även tagit med att det ska ske en 
utredning av framtida behov av äldreboenden.  

I ett sådant arbete ingår analys av det framtida behovet av särskilt boende relaterat till 
hemtjänst, seniorboende, trygghetsboende och tillgänglighet i ordinarie boende. I samband 
med det utarbetas också ekonomiska kalkyler på drift- och investeringskostnader för 
kommunen utarbetas. 

Av diagram 1 och 2 framgår att antalet pensionärer starkt kommer att minska i Centrum 
(område 1:1). En analys bör ske om det beror på minskat antal äldre i det området eller om 
de flyttar och i så fall om flytten beror på tillgänglighet till bostaden. I områdena Söder om 
älven (område 1:5) och område Norr om älven (1:7) prognosticeras motsatt utveckling med 
stark minskning av den yngre befolkningen och stark ökning av den äldre. Även här bör en 
analys ske. 
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9. Slutsatser 
∗ Flest personer över 80 år finns idag i Centrum, Norrböle, Skelleftehamn, Byske, Burträsk, 

Anderstorp, Kåge och Bureå. 

Fram till år 2035 kommer största ökningen att ske i bostadsområdena Norr om älven, 
Morö Backe, Söder om älven och Skelleftehamn. Även Sunnanå, Byske, Burträsk, Kåge 
och Lövånger kommer att få en stor ökning av den äldre befolkningen. 

∗ Störst andel äldre finns idag i Centrum med 41% ålderspensionärer. Området Norr om 
älven kommer till år 2035 att ha ökat sin andel mest och bli störst med 40% 
ålderspensionärer.   
 

∗ Bra tillgänglighet i bostadsområdet har alla bostadsområden utom Söder om älven. 
 

∗ Av Skellefteås drygt 16 000 lägenheter i flerbostadshus är färre än en fjärdedel 
tillgängliga med rullstol. Knappt hälften av lägenheterna är tillgängliga med rollator och 
drygt hälften är ej tillgängliga. 
 

∗ 127 lägenheter kan med 13 ramper göras rullstolstillgängliga. Ytterligare drygt 2 300 
lägenheter kan med knappt 1 900 ramper göras rullstolstillgängliga. 
 

∗ Bästa tillgängligheten till flerbostadshus finns i Morö Backe och Degerbyn.  
Många lägenheter som är tillgängliga med rollator finns även i Anderstorp, Byske, Kåge, 
Burträsk och Jörn.  
 
Lägst andel lägenheter som är tillgängliga med rullstol finns i Morön, Boliden, Prästbordet 
och Sunnanå. 
 
Störst andel lägenheter som ej är tillgängliga finns i Norrböle, Morön, Skelleftehamn, 
Norr om älven och Prästbordet.  
 

∗ Störst behov av fler tillgängliga bostäder för äldre finns idag i Prästbordet, Morön, 
Boliden, Jörn, och Lövånger. 
 

∗ Fram till år 2035 behövs fler tillgängliga lägenheter för äldre även i områdena Norr om 
älven, Söder om älven, Sunnanå, Skelleftehamn, Kåge, Byske och Burträsk. 
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Bilaga 1 

Innehåll i inventeringen av tillgänglighet 
Vid inventeringen av tillgänglighet till flerbostadshus ingår parametrar 1-8.  
Vid inventeringen av tillgängligheten till området ingår parametrar 1-4 samt 9-10. 

1. Gångvägars framkomlighet 
a. vägbeläggning, nivåskillnader, bredd, belysning 

 
2. Belysning 

a. entréer, gångvägar 
 

3. Orienterbarhet 
a. skyltat till entréer 

 
4. Tillgänglig utemiljö 

a. gångvägar, vilplatser 
 

5. Entré 
a. nivåskillnad, ramp, ytterdörr 

 
6. Trapphus 

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

7. Hiss 
a. nivåskillnad innan hissen, automatisk dörröppnare, hissdörren 

 
8. Soprum 

a. avstånd, tillgänglighet med rollator/rullstol, soprumsdörr 
 

9. Vilplatser 
a. Längs gångvägar 
b. Vid torg och centrum 

 
10. Parkering 

a. Gatuparkering nära huset 
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Bilaga 2  

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

 

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

 

Rullstolstillgänglig lägenhet 
Förutom kraven för rollatortillgänglighet krävs att: 

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

 

Ej tillgänglig lägenhet 
• Lägenheter där kraven för rollatortillgänglighet ej uppfylls är ej tillgängliga 
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Bilaga 3  

Karta över områdesindelningen 
 

 

 

 

  

      Kommundelar 
1 Centrala Skellefteå 
2 Skelleftehamn 
3 Kåge 
4 Boliden 
5 Bureå 
6 Byske 
7 Jörn 
8 Burträsk 
9 Lövånger 
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Karta över områdesindelningen 
 

 

Centrala Skellefteå 
Område NYKO  
1:1 101 Centrum 
1:2 102 Prästbordet 
1:3 103 Sörböle 
1:4 104 Sunnanå 
1:5 105,127-132 Söder om älven (exkl specificerade områden) 
1:6 106,107 Degerbyn 
1:7 114-116,120,121 Norr om älven (exkl specificerade områden) 
1:8 108 Sjungande Dalen 
1:9 109 Norrböle 
1:10 110 Älvsbacka 
1:11 111 Anderstorp 
1:12 112,1131 Morön + Moröhöjden 
1:13 113-1131 Morö Backe - Moröhöjden 
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Bilaga 4  

Enkelt åtgärdade hinder 
 

        Område 
        Antal 

entréer 
Antal 

lägenheter 
Entréer med  

minst 5 lägenheter 
1:1 Centrum 12 55 6 
1:2 Prästbordet 2 2 0 
1:3 Sörböle 10 42 3 
1:4 Sunnanå 85 213 0 
1:5 Söder om älven 1 1 0 
1:6 Degerbyn 36 44 1 
1:7 Norr om älven 11 11 0 
1:8 Sjungande Dalen 73 162 0 
1:9 Norrböle 30 49 0 
1:10 Älvsbacka 29 29 0 
1:11 Anderstorp 1 046 1 071 2 
1:12 Morön + Moröhöjden 38 66 0 
1:13 Morö Backe – Moröhöjden 59 128 7 
2 Skelleftehamn 84 87 0 
3 Kåge 103 127 0 
4 Boliden 26 34 0 
5 Bureå 65 84 0 
6 Byske 80 108 0 
7 Jörn 37 40 0 
8 Burträsk 39 39 0 
9 Lövånger 37 38 0 
 Skellefteå totalt 1 903 2 430 19 
Källa: Tillgänglighetsinventering 2012  
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Bilaga 5 

Antal platser i särskilt boende i äldreomsorgen i Skellefteå 2010-2021 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2021 
Björkhammargård/Jörn 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Skogsbacken/Boliden* 21 21 21 26 26 26 26 26 26 
Hedvigsgården/Kåge 52 52 53 53 53 53 53 53 53 
Norrgårda/Byske 53 54 54 54 54 54 54 54 54 
Ske-å C          
Annagården 52 51 51 51 51 51 51 51 51 
Klockarhöjden 119 116 76 76 76 76 76 76 76 
Dammen 52 54 54 54 54 54 54 54 54 
Linagården 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Ömheten 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Höken 64 64 64 64 0 0 0 0 0 
Tor 37 37 37 37 37 37 37 37 37 
Regnbågen 76 76 70 64 64 64 64 64 64 
Brogården 67 68 68 68 68 68 68 68 68 
Skärgårdshemmet, Skelleftehamn 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Trivseln, Ursviken 40 37 37 37 37 37 37 37 37 
Solgården, Ursviken 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
Buregården 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Burträskgårdarna 61 61 61 61 61 61 61 61 61 
Hemgården/Lövånger 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
Nyproduktion          
Demografi   14 73 73 133 133 133 193 
Ersättning   46 57 117 117 117 117 117 
Total 931 928 943 1012 1008 1068 1068 1068 1 128 

   Källa: Socialnämndens boendeplan 2012-2021 
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