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Svar på motion om att bo bra också årsrik i 
Upplands-Bro 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva den del av Kommunfullmäktiges beslut § 55 som gäller rätt

till vård- och omsorgsboende vid 85 år eller äldre, beslutat den 20 mars

2019, för att beslutet strider mot rättspraxis och leder till 

kostnadsökningar.

2. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att revidera kommunens riktlinje

för biståndshandläggning och göra denna mer flexibel utifrån

individuella behov. Riktlinjen ska ta mer hänsyn till otrygghet samt oro

än den gör idag.

Sammanfattning 

Den 13 juni 2018 inkom en motion till Kommunstyrelsen från Liberalerna om 

att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro kommun. Motionen bestod utav 

fyra delförslag, vara förslag ”Rätt till vårdboende 85+” behandlas i detta 

ärende. Socialkontoret redogör i sin rapport för motionens beslutsgång, från att 

den inkom till kommunstyrelsen under 2018, till idag 2021.  

Socialkontoret har under avsnittet risk- och konsekvensbedömningar 

sammanställt de risker samt de konsekvenser som kontoret anser uppstår 

om/när kommuninvånare ges rätt att få plats på vård- och omsorgsboende med 

enbart ålder som kriterium, oavsett vilket behov som föreligger. Ett ökat tryck 

på boendeplatser ger flera möjliga konsekvenser, framför allt ekonomiska, men 

kontoret ser även en risk att personer som har ett stort behov utav en 

boendeplats med heldygnsomsorg kan drabbas utav missförhållanden då de 

trängs undan i kön.  

Socialkontoret föreslår att Kommunfullmäktiges beslut § 55 som gäller rätt till 

vård- och omsorgsboende vid 85 år eller äldre, beslutat den 20 mars 2019, 

upphävs för att beslutet strider mot rättspraxis och leder till kostnadsökningar. 

Kontoret föreslår även att riktlinje för biståndshandläggning revideras så att 

mer hänsyn tas till otrygghet samt oro jämfört med nuvarande riktlinje. 



54 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro - ÄON 19/0014-5 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro : Svar på motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (6)  
   ÄON 19/0014 

 
 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2021 

 Rapport avseende förslaget om rätt till vård- och omsorgsboende för 

dem som är 85 år och äldre den 18 november 2021 

 Motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro kommun den 13 juni 

2018, Liberalerna 

 Äldre- och omsorgsnämndens beslut den 28 januari 2019 § 14 

 Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2019 § 34 

 Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2019 § 55 

 Rapport Upplands-Bro kommun, Framtida boendeformer för äldre 

november 2021, Enkätfabriken 

Ärendet 

Den 13 juni 2018 inkom en motion till Kommunstyrelsen från Liberalerna om 

att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro kommun.  

Motionen bestod utav fyra delförslag: 

1. Rätt till vårdboende för 85 + 

2. Rätt till vårdboende när hemtjänst blir för omfattande 

3. Mer trygghetsboende för 70 + 

4. Attraktiva seniorboenden 

Liberalerna för fram i sin motion att: ”Större hänsyn ska tas till ensamhet och 

otrygghet när platser fördelas i vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg 

och den som är över 85 ska ha rätt till plats där. Alla över 85 år som så önskar 

ska även ha förtur till servicehus/trygghetsboende. Dagens grundregel att 

sökanden ska ha varaktiga och omfattande behov av vård och omsorg som inte 

kan tillgodoses i det egna hemmet, behöver alltså mjukas upp”.  

I bilaga 1 - en rapport avseende förslaget om rätt till vård- och omsorgsboende 

för dem som är 85 år och äldre den 18 november 2021, behandlar 

socialkontoret punkt 1, Rätt till vårdboende för 85 +.  Syftet med bilagd rapport 

är att redogöra för motionens beslutsgång, från att den inkom till 

Kommunstyrelsen under 2018, till idag 2021. Syftet är även att redogöra för 

kontorets risk- och konsekvensanalys om förslaget verkställs samt redovisa 

alternativ på hur motionens intentioner kan införas i kommunen. 

Beslutsgång 

Sammanfattningsvis så lämnar Liberalerna in sin motion den 13 juni 2018. 

Äldre – och omsorgsnämnden yttrade sig i början utav 2019 att motionen 

krävde vidare utredning. Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige valde 
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dock att bifalla samtliga förslag i motionen senare under våren 2019. Sedan 

2018 har 13 individer i kommunen fått avslag på sina ansökningar till plats på 

vård- och omsorgsboende utifrån kriteriet ålder. Fyra utav dessa har dock fått 

bifall vid en senare ansökan.  

Det är i dagsläget inte ”allmänt känt” att det finns ett beslut om att individer 

har rätt till en plats på vård- och omsorgsboende enbart utifrån kriteriet ålder, 

vilket gör att antalet ansökningar och avslag kan bli missvisande. 

Socialkontorets risk- och konsekvensbedömning 

Socialkontoret har under avsnittet risk- och konsekvensbedömningar 

sammanställt de risker samt de konsekvenser som kontoret anser kan uppstå 

om/när kommuninvånare ges rätt att få plats på vård- och omsorgsboende med 

enbart ålder som kriterium, oavsett vilket behov som föreligger. Kontoret gör 

bedömningen att scenariot där antalet ansökningar kommer att öka är hög. 

Ett ökat tryck på boendeplatser ger flera möjliga konsekvenser, framför allt 

ekonomiska, men kontoret ser även en risk att personer som har ett stort behov 

utav en boendeplats med heldygnsomsorg kan drabbas utav missförhållanden 

då de trängs undan i kön.  Nedan är en kortfattad sammanfattning utav 

kontorets risk- och konsekvensbedömningar: 

 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen säger att beslut ska föregås av behovsbedömning.  

 Hälso- och sjukvårdslagen 

Hälso- och sjukvårdslagen talar om vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Den som har störst behov av sjukvård ska ges företräde 

till vården. 

 Icke verkställda beslut – särskild avgift 

Socialkontoret bedömer att risken för att beslut om vård- och 

omsorgsboende blir icke verkställda är överhängande. 

 Undanträngningseffekt – kö till platser 

Ökat antal biståndsbeslut leder till att brukare som är yngre än 85 år 

med stora vård- och omsorgsbehov, trängs undan i kösystemet. 

 Behov av ändrade arbetssätt och behov utav nya personalgrupper 

på vård- och omsorgsboende 

Nya målgrupper ställer andra krav på vård- och omsorgsboende samt på 

befintlig personal.  

 Köp av platser utanför avtal 

Vid kö kommer kommunen behöva köpa platser utanför avtal. Dessa 

platser är ofta mer kostsamma än platser inom kommunens avtal.  

 Ansökan om boendeplats från andra kommuners invånare 

Ansökningar om bistånd till vård- och omsorgsboende som inkommer 
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från en person som är folkbokförd i annan kommun än Upplands-Bro, 

ska enligt 2 a kap. 8 § SoL behandlas på samma sätt som en ansökan 

från en person som är folkbokförd i Upplands-Bro.  

 Kostnadsökningar 

En plats på vård- och omsorgsboende kostar cirka 989 715 kronor per 

år och boende. Med ett ökat antal individer som har rätt till en plats på 

vård- och omsorgsboende kommer kommunens kostnader för denna 

utgiftspost att öka. 

Socialkontorets slutsats 

Socialkontoret anser att gällande lagstiftning inom området ska vägleda hur 

kommunen ställer sig till rätt till vård- och omsorgsboende vid 85 år eller äldre. 

Stöd och hjälp, vård och omsorg ska alltid finnas när den enskilde har behov av 

det. Detta omfattar både insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 

Med stigande ålder ökar behovet av skydd, stöd och omsorg. I SOU 2020:47 

framkommer att flera kommuner har gjort olika försök med flexibla former för 

handläggning, behovsprövning och beslut inom äldreomsorgen. Många av 

försöken har avbrutits främst för att lagstiftningen upplevts som otydlig och att 

försöken blev kostnadsdrivande.  

Kostnadsökningarna om förslaget införs kan bli höga. En plats på vård- och 

omsorgsboende kostar 989 715 kronor per år och boende. Kommunen bör 

framför allt ta i beaktande att ansökningar om bistånd till vård- och 

omsorgsboende som inkommer från en person som är folkbokförd i annan 

kommun än Upplands-Bro, ska enligt 2 a kap.  8 § SoL behandlas på samma 

sätt som en ansökan från en person som är folkbokförd i Upplands-Bro. Det 

innebär personer som har fyllt 85 år, oavsett vilken kommun de är 

folkbokförda i idag, kan ansöka om bistånd i Upplands-Bro kommun enbart på 

grund utav sin ålder. En risk här är att antalet biståndsbeslut om plats på vård- 

och omsorgsboende kommer att öka vilket leder till att det saknas lediga 

platser. Biståndsenheten kommer då behöva köpa platser utanför sina avtal 

vilket är kostsamt. Kommuner som har biståndsbeslut som inte verkställs inom 

tre månader åläggs att betala en särskild avgift. Den särskilda avgiften kan vara 

lägst 10 000 kronor och högst 1 miljon kronor. En repressiv avgift på 25 

procent tillkommer på det framräknade beloppet.  

Förutom att det kan ske en undanträngningseffekt utav de individer med 

demenssjukdom samt de med omfattande fysiska funktionsnedsättningar och 

multidiagnoser, kan det även uppstå en problematik när relativt friska 85-

åringar bor på ett vård- och omsorgsboende. En fara är att dessa kan drabbas 

utav depression och social isolering då boendet ej uppfyller de förväntningar 

som fanns på till exempel social samvaro. Kommunen kan dessutom behöva 

anställa nya personalgrupper som kan möta upp de krav som målgruppen 

kommer att ställa på till exempel aktiviteter.  



54 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro - ÄON 19/0014-5 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro : Svar på motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro

 

 
   

Datum Vår beteckning 5 (6)  
   ÄON 19/0014 

 
 

Socialkontoret tror att en annan väg att gå är att bygga fler former utav 

mellanboendeformer såsom trygghetboende, seniorboende eller 

kollektivboenden i kommunen. Dessa boendeformer kan möta upp behovet 

utav trygghet och motverka oro samt erbjuda möjligheten till social samvaro.  

I den enkätundersökning om framtidens boende för äldre i Upplands-Bro 

kommun som genomfördes under september/oktober 2021, framkommer att 

bland de äldre som idag bor i bostadsrätt, vill 28% fortsätta att bo i den 

boendeformen. Dock svarar 38 % ”annat boende” på frågan hur de vill bo. 

Inom svaret ”annat boende” finns alternativen äldreboende, 

serviceboende/servicelägenhet samt seniorboende eller trygghetsboende. 

Insatsen Trygg förstärkt hemgång har införts i kommunen sedan motionen 

inkom under 2018. Insatsen är till för de som känner oro inför att komma hem 

ifrån sjukhuset. En målgrupp som kan komma att öka i och med 

överenskommelsen om nära vård. Socialkontoret tror att teamets uppsökande 

verksamhet kan vara målgruppen äldre som känner otrygghet/oro till fördel. En 

utav den uppsökande verksamhetens syfte är just att minska social isolering 

och de många risker som ensamhet kan medföra, såsom en ökad risk för att 

utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, demenssjukdom och psykisk 

sjukdom. 

Vidare anser kontoret att andemeningen i inkommen motion fångas upp utav 

lagförslaget på den nya socialtjänstlagen. SOU 2020:47 (Slutbetänkande av 

Utredningen Framtidens socialtjänst). Utredningen för dock fram att särskilda 

boendeformer för äldre är en insats som alltid ska föregås utav en individuell 

prövning, vilket biståndsbeslut till vård- och omsorgsboenden är.  

Slutligen vill socialkontoret belysa kommunens arbete med äldrevänlig 

kommun. Arbetet med strategin för en äldrevänlig kommun ska genomsyra 

samtliga nämnders arbete under nästkommande år. Äldres behov inom 

boendefrågor ska genom denna strategi handhas utav till exempel 

samhällsbyggnadskontoret inom detaljplanearbeten och gata och park gällande 

en trygg och tillgänglig utomhusmiljö. Socialkontoret kommer aktivt arbeta för 

att boendefrågor för äldres lyfts i de sammanhang där de hör hemma.  

Barnperspektiv 

Nämndens verksamhet riktar sig inte specifikt mot barn, dock förekommer 

barn som anhöriga/närstående till nämndens målgrupper. Att adekvat 

verksamhet kan erbjudas nämndens målgrupper anses gynna även barnet som 

närstående/anhörig. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Den 13 juni 2018 inkom en motion till Kommunst yre lse n från Liberaler na om
att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro kommun.

Motionen bestod utav fyra delförsla g:

1. Rätt till vårdboende för 85 +

2. Rätt till vårdboende när hemtjänst blir för omfattande

3. Mer trygghetsboe nde för 70 +

4. Attraktiva seniorboenden

Denna rapport kommer behandla punkt 1, Rätt till vårdboende för 85 +.
Liberaler na för fram att: ”S törre hänsyn ska tas till ensamhet och otrygghe t när
platser fördelas i vård- och omsorgsboende med heldygnso msor g och den som
är över 85 ska ha rätt till plats där. Alla över 85 år som så önskar ska även ha
förtur till servicehus/ tr ygghe tsboe nde. Dagens grundrege l att sökanden ska ha
varaktiga och omfattande behov av vård och omsorg som inte kan tillgodose s i
det egna hemmet, behöver alltså mjukas upp”.

1.2 Syfte

Syftet med denna rapport är redogöra för motione ns beslutsgå ng, från att den
inkom till Kommunst yre lse n under 2018, till idag 2021.

Rapporten kommer sedan genom en beskrivning utav relevant lagstift ni ng,
beskrivning utav nuvarande boendeformer för äldre, omvärldsbe vak ni ng samt
en risk- och konsekvensana lys redovisa på alternativ hur motione ns intent io ner
avseende förslagspunk t Rätt till vårdboende för 85 + kan införas i kommune n.
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1.3 Beslutsgång

1. 2018-06-13
Liberaler na lämnar in en motion som bland annat ger förslag på att alla
som är över 85 år ska ha rätt till vård- och omsorgsboende samt förtur
till servicehus och trygghe tsboe nde. Se bilaga 2

2. 2019-01-28
Motionen behandlas i Äldre- och omsorgsnämnd e n den 23 januari
2019. Nämnden beslutade enligt socialkontore ts förslag till beslut
vilken sa att förslagsp unkt e n om rätt till vårdboende för 85 + behövde
utredas vidare och bli ett utrednings uppdra g under 2019. Se bilaga 3

3. 2019-03-06
Motionen behandlas i Kommunst yre lse n den 6 mars 2019. Efter en
votering beslutar KS att föreslå KF att bifalla motione n på samtliga
förslagsp unkte r. Se bilaga 4

1
• 2018-06-13
• Liberalerna lämnar in mot ion om at t bo bra också som årsrik i Up p lands-Bro

2

• 2019-01-28
• Äldre- och omsorgsnämnden y t t rar sig at t vidare ut redning krävs i frågan innan beslut i kan
t as.

3
• 2019-03-06
• Kommunst y relsen beslut ar at t bifalla mot ionen eft er vot ering.

4
• 2019-03-20
• Kommunfullmäkt ige beslut ar at t bifalla mot ionen

5
• Nuläge
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4. 2019-03-20
Kommunfull mäk t ige beslutar att bifalla motionen på samtliga
förslagsp unkte r. Se bilaga 5

5. 2021-11-07
Förslagspunk ter na i motionen har till dagens datum (18 november
2021) ännu inte verkställts. Individer som är 85 år eller äldre och som
har ansökt om plats på vård- och omsorgsboende utifrå n ålder, men inte
uppfyllt kriterierna för ett biståndsbeslut, har fått avslag.

Nedan sammanfatt as antalet avslag för målgruppe n sedan 2018:
Antal avs lag gällande vård- och oms orgs boe nde vid ans ökningar
från pe rs one r 85 år e lle r äldre
2018 – 2 avslag
2019 – 5 avslag
2020 – 2 avslag (dessa två fanns även under 2019 som senare beviljades
bifall
2021 - 4 avslag varav två som senare fått bifall

Det är dock i dagsläget inte ”allmä nt känt” att det finns ett beslut om att
individe r har rätt till en plats på vård- och omsorgsboende enbart utifrå n
kriteriet ålder, vilket gör att antalet ansökningar och avslag kan bli
missvisa nde.
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2 Lagstiftning
Den lagstift ni ng som reglerar biståndsbeslut till vård- och omsorgsboende är
socialtjänst la gen. Bistånd ges enligt 4 kap.

2.1 4 kap. Rätten till bistånd

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedd a
på annat sätt har rätt till bistånd av socialnä mnde n för sin försörjning
(försörjningsstöd ) och för sin livs för ing i övrigt.

Den enskilde ska genom biståndet tillförs äkras en skälig levnadsnivå. Biståndet
ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjlighete r att leva ett
självständ igt liv.
Lag (2021:159).

2 § Socialnä mnde n får ge bistånd utöver vad som följer 1 § om det finns skäl
för det.

2 a § Socialnä mnde n får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjäns t till
äldre personer.

Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informe rat s om:

1. I vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka
utförandet av insatserna,

2. På vilket sätt kommune n följer upp insatserna, och

3. Rätten att kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.

2.2 Ansökan och utredning enligt 4 kap. 1 § SoL

Ett beslut om vård- och omsorgsboende ska föregås av en ansökan från den
enskilde samt av en behovsutrednin g. Bistånd ges enligt socialtjä nst la ge n
(SoL) gälland e äldre och personer med funkt io ns nedsä tt ni ng och handläggs av
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biståndsenhete n inom socialkontore t. Plats på boende beviljas som bistånd
enligt socialtjä nst la gen 4 kap 1 § SoL. Avslag på en ansökan om bostad i
särskilt boende kan enligt 16 kap. 3 § SoL överklagas till domstol genom
förvalt ningsbe s vär.

I biståndsbes lute t ska det framgå att den enskilde ges bifall till ansökan om
vård-och omsorgsboende och till vilken boendekategori, till exempel demens
eller somatisk. I samband med att den enskilde beviljas bistånd informe rar
biståndsha nd lä gga re n om rätten att välja boende och möjlighet e n att ställa sig i
kö till önskat boende. Biståndsha nd lä ggare n är sedan behjälplig så att den
enskilde kan göra ett aktivt val utifrå n de boenden som finns inom kommune ns
valfr ihets s yste m, det vill säga kommune ns egen regi, övriga boenden som
kommune n har avtal med samt de boenden som ingår i valfrihetss yste met.

Eftersom alla boenden har ett begränsat antal platser, har kommune n utformat
ett köhanteringss ys te m. I systemet har varje vård- och omsorgsboende och
boendekategori sin egen kö. I enlighet med kommune ns anvisni ngar för
köhantering får den enskilde stå i kö till maxima lt tre olika boenden i
prioriterad ordning. Förmedling av lediga platser sker i huvudsak efter kötid.
En utförare får inte tacka nej till nya uppdrag förutsatt att det finns ledig bostad
i boendet. Den enskilde har alltid rätt att flytta till ett annat boende om den är
missnöjd med sitt val.

2.2.1 5 kap 4–5 §§ - äldre människor
I 5 kap socialtjä nst la ge n regleras särskilda bestämmelse r för olika grupper i
samhället, bland annat äldre människor.

4 § Socialnä mnde ns omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva
ett värdigt liv och känna välbefinna nde (värdegrund ).

Socialnä mnde n ska verka för att äldre människo r får möjlighet att leva och bo
självständ igt under trygga förhålla nde n och ha en aktiv och menings ful l tillvaro
i gemenskap med andra.
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5 § Socialnä mnde n ska verka för att äldre männis kor får goda bostäder och ska
därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan
lättåtkomlig service.

Kommune n ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för
äldre människo r som behöver särskilt stöd. Kommunen får även inrätta
särskilda boendeformer för äldre som främst behöver stöd och hjälp i boendet
och annan lättåtkomli g service och som därutöver har behov av att bryta
oönskad isolering.

Den äldre ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i
boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

2.3 Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdsla ge n talar om vård på lika villkor för hela befolkninge n.
Den som har störst behov av sjukvård ska ges företräde till vården. Inom vård-
och omsorgsboende ingår hälso- och sjukvårdsinsat ser upp till
sjuksköterskenivå. Dock är beslut om särskilt boende (benämns VoB, vård- och
omsorgsboende i Upplands-Bro) ett beslut enligt socialtjäns t la ge n.

2.4 Hållbar socialtjänst - Ny socialtjänstlag SOU 2020: 47
(Slutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst)

Utredninge n föreslår att en ny socialtjänst la g ska ersätta nuvarande lag. Den
nya lagen ska få karaktären utav en ramlag. Lagen förväntas träda i kraft under
2023.
Utredningen presenterar förslag som ska skapa förutsättni ngar för en hållbar
socialtjänst. Socialtjäns te n ska vara en förebygga nde och lättill gä ngli g
socialtjänst och bland annat ge möjlighe te n att tillha nda hå l la insatser utan
föregående behovsprövning.

I direktive t går det att läsa att utredarens uppdrag har varit att föreslå åtgärder
som kan bidra till en förutsägbar, likvärd ig, jämlik, jämställd och rättssäker
tillgå ng till socialtjäns te ns insatser. Översynen ska resultera i en lagstift ning
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som främjar effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet inom
befint liga ramar. De förslag som utredaren lämnar ska bidra till ökad kvalitet
utan att leda till ökade kostnader för stat eller kommun. Syftet med uppdraget
är att utforma en socialtjä nst som bidrar till social hållbar het med individe n i
fokus och som med ett förebygga nde perspektiv ger människo r lika möjligheter
och rättighet er.

2.4.1 SOU 2020:47 - syftet med 4 kap. 1 § och 4 kap. 2 § SoL
I SOU 2020:47 framkommer att syftet med 4 kap. 1 § SoL är att garantera att
den enskilde får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver.
Bestämme lse n förutsätter dock att det föreligger ett hjälpbehov. Den som på
egen hand kan klara sin försörjning och sin livs för ing i övrigt kan som regel
inte anses ha ett sådant behov. I behovsprövninge n ingår därför att bedöma om
det föreligge r ett behov och om detta kan eller borde kunna tillgodo ses av den
enskilde själv eller på något annat sätt. Beslut enligt 4 kap. 1 § SoL kan
överklagas genom s.k. förvalt ningsbes vär till allmä n förvaltni ngsdo msto l.

Vidare står det att socialnä mnde n kan ge bistånd utöver vad som följer av 4
kap. 1 § SoL om det finns skäl för det. Bistånd ges då utav 4 kap 2 § SoL.
Bestämme lse n innebär en befogenhe t för socialnä mnde n att ge bistånd till
enskilda om det bedöms vara ändamålsenl igt. Däremot ger den inte stöd för att
lämna bistånd till alla enskilda, t.ex. över en viss ålder, utan föregående
behovsprövning. Till skillnad från bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL utgör bistånd
enligt 4 kap. 2 § SoL inte någon utkrävbar rättighet. Beslut enligt 4 kap. 2 §
SoL kan enbart överklagas genom laglighe tsprö vni ng enligt kommuna l la ge n.

2.4.2 Framtidens behov - flexibla insatser

I slutbetänka nde t SOU 2020:47 framförs att regelverket för att tillha nda hå l la
insatser till enskilda behöver vara flexib e lt och lämna utrymme för
socialnä mnde n att i större utsträckning än i dag anpassa verksamheten efter
lokala förutsättni ngar och behov. Möjlighe te n att tillha nda hå lla insatser utan
föregående individ ue ll behovsprövni ng bör därför tydliggö ras och utvidgas. På
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så sätt kan enskildas delaktighet och självbestä mma nde öka såväl som det
förebygga nde arbetet kan stärkas. I utredninge n framkommer dock att insatser
utan föregående individ ue l l prövning inte bör gälla särskilda boendeformer för
äldre.

2.4.3 Förväntad kostnadsökning inom äldreomsorgen
Utredninge n framför även att socialtjänste ns ekonomiska resurser är en av de
viktiga ste lokala förutsätt ninga r na för verksamhete n. Att demografiska - och
andra samhälls förä nd r inga r kommer att påverka socialtjäns te ns ekonomiska
förutsättni ngar framöver. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har
exempelvis pekat på att äldreomsorge n är den delen av kommuner nas
verksamheter som förväntas stå för den största kostnadsökninge n de
kommande åren.
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3 Boendeformer för äldre i Upplands-
Bro

I Upplands-Bro kommun finns flertale t boendeformer för äldre.
Biståndsbedö mda boendeformer kallas särskilda boendeformer och innefat tar
vård- och omsorgsboende, korttidsboende, parboende samt servicehus. Under
detta avsnitt redogörs även för insatsen trygg förstärkt hemgång. Boenden för
äldre som inte kräver något biståndsbeslut är trygghe tsboe nde och
seniorboende.

3.1 Biståndsbedömda boendeformer

3.1.1 Särskilda boendeformer

Särskilda boendeformer är ett samlingsbe grepp för de former av boenden som
benämns som vård- och omsorgsboende med heldygnso msor g och servicehus.

De särskilda boendena är till för de som inte längre kan bo kvar i ordinärt
boende på grund av att behovet av tills yn eller kravet på trygghe t och säkerhet
inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet.

3.1.2 Vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg
Boende med heldygnso msor g är normalt till för personer som har fyllt 65 år.
Det kan även beviljas för dem som är under 65 år om behov föreligger.
Plats påboende beviljas som bistånd enligt socialtjäns t la ge n 4 kap 1 § SoL.

För att beviljas plats påvård- och omsorgsboende med heldygnso msor g skall
den sökande ha varaktiga och omfattande behov av vård och omsorg som inte
kan tillgodoses i det egna hemmet.

De som främst behöver heldygnso mso r g är personer med demenssjukdo m samt
de med omfattande fysiska funktio ns nedsät t ninga r och mult id ia gnos er.
Principen om kvarboende gäller särskilt boende med heldygnso mso r g. Vård-



54 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro - ÄON 19/0014-5 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro : Bilaga 1- en rapport avseende förslaget om rätt till vård- och omsorgsboende för dem som är 85 år och äldre den 18 november 2021

Bo bra också som årsrik i Upplands-Bro

Sid 13 av 32

och omsorgsboende går även under benämningar na särskilt boende för äldre
samt äldreboende.

Läge s bild antale t plats e r på vård- och oms orgs boe nde i Upplands-Bro
kommun
I Upplands-Bro kommun finns det fyra vård- och omsorgsboende n. Två utav
dessa drivs i kommuna l regi. Norrgården ligge r i Bro och har 48 lägenheter
samt Kungsgårde n som ligge r i Kungsänge n och som har 32 lägenhe ter.

Hagtorp drivs på entreprenad utav Attendo sedan maj 2019 och ligger i
Kungsänge n. Boendet har 36 lägenheter vilket inkludera r 9 korttidsplatser.
Humana Lillsjö Badväg är ett nytt boende som öppnade i september 2019.
Boendet har 80 lägenheter och ligger i Kungsänge n. Lillsjö Badväg ingår i
vård- och omsorgsboende LOV vilket även Villa Silvertor ge t gör. Villa
Silvertor ge t ligger i Sigtuna kommun och har 60 lägenheter.

3.1.3 Parboende
Beslut om parboende fattas enligt 4 kap 1 § SoL. Beslutet innebär att den som
har beviljat s plats på vård- och omsorgsboende ska kunna bo tillsa mma ns med
sin partner oavsett om bägge individ er har samma vårdbehov eller inte. När
parboendebeslutet upphör ska den medboende flytta ifrån det särskilda
boendet om inget annat anges när avtalet skrivs.

3.1.4 Korttidsplats
Beslut om korttidsplat s fattas enligt 4 kap 1 § SoL. Korttidsplats kallas ibland
även för växelvård. Insatsen innebär att en brukare vistas en kortare tid på ett
vård- och omsorgsboende efter en sjukhusvis te lse i väntan på permanent plats
på boende eller när en brukare behöver växelvård vilket innebär att brukaren är
hemma till exempel två veckor per månad och på vård- och omsorgsboende
resterande två veckor. Växelvård kan även beviljas som insats för att ge
avlastning/a vlös ning till den som vårdar brukaren i hemmet. Det förutsätter då
att dessa är sammanboe nde.
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Korttids plats e r i Upplands-Bro kommun
Hagtorp är det vård- och omsorgboende i kommune n som har korttidsplatse r.
Insatsen kan annars köpas utav biståndsenhet e n på vård- och omsorgsboenden
utanför kommune n om behov uppstår.

3.1.5 Servicehus
Lägenhet i servicehus beviljas som bistånd enligt socialtjäns t la ge n 4 kap 1 §
SoL. Hjälpbehovet tillgodoses genom hemtjänst och trygghe ts la r m och i
servicehuse n finns nattbemanni ng (SoL).

Boende i servicehus i Upplands-Bro kommun innebär tillgå ng till kommuna l
hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå. Insatsen beviljas normalt för de
som fyllt 65 år.

Se rvice hus i Upplands-Bro kommun
Äldre- och omsorgsnä mnde n beslutade den 9 december § 60 att börja avveckla
servishus som boendeform. Avvecklinge n sker successivt i takt med att
lägenhete r tomställs. I oktober 2021 hade 2 individe r biståndsbeslut på
Kungsänge ns servicehus och 12 individe r beslut på Bro servicehus. Varje
lägenhet som blir ledig i servicehuse t i Kungsänge n omvandla s till
trygghet sboe nde.

3.2 Trygg förstärkt hemgång

Trygg förstärkt hemgång infördes som ett projekt i kommune n under 2018 och
har tillhö rt den ordinarie verksamhete n sedan projektet löpte ut under 2020.
Syftet med trygg förstärkt hemgång är bland annat att göra det möjligt att möta
upp de nya lagkraven för samverkan kring utskrivningsk lara som trädde i kraft
den 1 januari 2018. Teamet består utav undersköterskor och insatsen beviljas i
maxima lt 10 dagar under dagtid. Övrig tid ges insatser av kommune ns
hemtjänst eller tidigare vald hemtjänst ut för are.
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Kriterier för att kunna ansöka om insatsen är att brukaren eller dess anhöriga
känner en stor oro för att brukaren ska lämna sjukhuset eller att brukaren är i
behov av omsorg stora delar utav dygnet på grund av sin oro.

Teamet har tillhö rt biståndsenhete n inom myndighe t men ska från och med
2022 tillhöra den förebygga nde enheten. Då antalet pågående uppdrag varierar
över tid, kommer teamet från och med år 2022 även att arbeta delvis
uppsökande. Behov kan då fångas upp i ett tidigare skede, med
målsättni nge n att minska eller fördröja behovet av mer omfattande insatser. Ett
annat syfte är att minska social isolering och de många risker som ensamhet
kan medföra, såsom en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar,
stroke, demenssjukdo m och psykisk sjukdom.

3.3 Boendeformer utan biståndsbeslut

3.3.1 Trygghetsboende
Trygghe tsboe nde är en boendeform för äldre som är för friska för att bo på ett
vård- och omsorgsboende eller servicehus men som vill och behöver mer
trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt ordinarie boende.
Boendeforme n kom till under 2008 och det krävs inget biståndsbeslut för att bo
där. Åldersgrä nse n för att få flytta till ett trygghetsboe nde är oftast högre än till
ett seniorboende och individe n hyr eller köper sin bostad själv.
Trygghe tsboe nde skiljer sig ifrån ett vård- och omsorgsboende då det varken
ingår mat, service- och omvårdnadsinsatse r eller hälso- och sjukvård. Ett
trygghet sboe nde ska dock ha gemensa mhet s loka ler för måltider, samvaro och
fritidsak t ivite ter. De ska även vara tillgä ngli ghets a npassade och ha en bovärd
på angivna tider.

Trygghe ts boe nde i Upplands-Bro
I Upplands-Bro kommun finns det ett trygghetsboe nde på Kyrkvägen 9-11 i
Kungsänge n. Trygghe tsboe nde t tillhö r Upplands-Brohus ABs lägenhet sbestå nd
och består utav cirka 65 lägenhete r. Anmälan till en bostad på trygghet sboe ndet
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sker genom en separat kö på Upplands-Brohus hemsida. Sökande ska vara
folkbokförda i Upplands-Bro kommun och kan först ställa sig i kö när de fyllt
70 år. Åldersgrä nse n för att få ett kontrakt och flytta in är 75 år.

De boende har tillgå ng till gemensamhets loka le r na på Torget 4, till exempel
dagcentrale n och Kontakten samt kan ta del utav de aktivitete r som den
Förebyggande enheten anordnar. Om boende har behov utav hemtjänst och
trygghets lar m kan de ansöka om detta hos kommune ns biståndsenhe t. Ansökan
om hälso- och sjukvård sker på vårdcentral. Idag är det cirka det 260 personer
som är 84 år eller äldre som står i kö till trygghet sboe ndet i Kungsänge n.

3.3.2 Framtida projektering utav trygghetsboenden i Upplands-Bro
Enligt Äldre- och omsorgsnä mnde ns beslut § 38 Ledamotsinit ia t iv:
Trygghe tsboe nde i Bro den 24 juni 2020 fick socialkontoret i uppdrag att
tillsa m ma ns med Upplands-Brohus påbörja projektering utav ett
trygghet sboe nde i Bro. Nämnden påtalar även behovet utav ett till
trygghet sboe nde i sin lokalinve nter i ngsr apport för 2023.

Det framgår i ägardirekt ivet 2022 till Upplands-Brohus att bolaget ska uppföra
och tillha nda hå l la fler trygghe tsbos täder.

3.3.3 Seniorboende

Seniorbostäder kan finnas som hyresrätter, bostadsrätter, radhus/villor eller
kooperativa hyresrätter. Deras enda regel brukar vara att endast individe r över
en viss ålder har rätt att hyra eller köpa bostad. Vissa boenden är funktio ne l lt
utformade och/eller erbjuder sina boende ett utbud utav service och aktiviteter.

Seniorboenden brukar gå under fler olika benämningar såsom plusboende, 55,
60 eller 65 +, tillgä ngl iga bostäder, trivselhus, livsst ilsboe nde eller
bogemensk aper.

I Upplands-Bro finns till exempel bostadsrättsföreni nge n Vinbäret som är ett
55 + boende beläget i Tibble, Kungsänge n.
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4 Om världsbevakning
I SOU 2020:47 (Slutbetänka nde av Utredninge n Framtidens socialtjänst)
framkomme r att flera kommuner har gjort olika försök med flexib la former för
handläggning, behovsprövning och beslut inom äldreomsorge n. Många av
försöken har avbrutits främst för att lagstift ninge n upplevts som otydlig och att
försöken blev kostnadsdrivande.

Linköpings kommun har sedan början av 1990-talet erbjudit ett flerta l insatser
utan behovsprövning (Linköpings mod e lle n). Det framkomme r dock i
slutbetänka ndet att den så kallade Linköpings mode lle n fått kritik från IVO och
även varit föremål för prövning i domstol i fråga om förelägga nde och
utdömande av vite. Kammarrätte n har i sina avgöranden ansett att flerta let av
de insatser som tillha nda hå lls är att betrakta som individ ue l lt anpassade och att
de därför bör föregås av utredning, bedömning och beslut.

Vid socialkontore ts rundringni ng till flerta let grannkommuner visar det sig att
ingen av de tillfrå gad e kommuner na tillä mpa r ålder som bedömnings gr und för
att få ansökan om särskilt boende med heldygnso msor g beviljat.

4.1 Äldres boendepreferenser och rörelsemönster

Den 23 september 2021 presenterade SKR resultatet utifrå n två
landsomfat ta nde undersökningar om äldres boendepreferenser och
rörelsemöns ter. Flyttbenä ge nhete n bland personer 65+ visar att drygt 40 % inte
vill flytta, men för 60 % finns den mentala dörren öppen för flytt. De som inte
vill flytta framför att den bostad man har uppfylle r behoven, man vill fortsätta
bo billigt och ser inte att det finns några bättre alternativ.

De som framöver kan tänka sig att flytta ser en önskan av ett mer
underhålls fr it t och funktio ne l lt boende. En mindre bostad där man även kan bo
ensam och de ser ett värde i att själva styra över en eventuell framt ida flytt och
inte överlämna beslut/arbete till barnen. Det framkommer även att normal
nyproduktio n uppfyller efterfråga n. Många uppger att det är viktigt att det finns
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parkeringsp la ts och utrymme för förvaring av vinter/so m mard äck. Det finns en
blandad syn på nischade boenden.

Flyttbenäge nhete n minskar med stigande ålder. Det visar sig att det finns något
som presenterades som ett ”flytt fö nste r ” i åldersgruppe n 62–67 års ålder. En tid
i livet då livsfase n ändras från yrkesverksam till pensionär (utredaren använder
begreppet Passionär).

Här uppmanades kommuner ta tillvara på detta genom att skapa attraktiva
bostadserbjudanden och förenkla för flytt. Proaktiv infor mat io n kring
flytt mö j ligheter, utveckla kommuna la ”boendelotsar ” och erbjuda paketerade
tjänster riktade till målgr uppe n (flytt- och städhjälp, extra förvarings lö s ningar
mm).



54 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro - ÄON 19/0014-5 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro : Bilaga 1- en rapport avseende förslaget om rätt till vård- och omsorgsboende för dem som är 85 år och äldre den 18 november 2021

Bo bra också som årsrik i Upplands-Bro

Sid 19 av 32

5 Socialkontorets risk- och
konsekvensbedömning utav
beslutet

I detta avsnitt sammanstä l le r socialkontoret några utav de risker/konsekve nse r
som kontoret anser kan uppstå om/när kommuninvå nare ges rätt att få plats på
vård- och omsorgsboende med enbart ålder som kriterium, oavsett vilket behov
som föreligge r. Kontoret gör bedömninge n att scenariot där antalet ansökningar
kommer att öka är hög.

Ett ökat tryck på boendeplatser ger flera möjliga konsekvenser, framföra llt
ekonomiska, men kontoret ser även en risk att personer som har ett stort behov
utav en boendeplats med heldygns o mso r g kan drabbas utav missför hå l la nde n
då de trängs undan i kön.

5.1 Socialtjänstlagen – behov ska styra beslutet

Socialtjäns t la ge n säger att beslut ska föregås av behovsbedömning:

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnä mnde n för sin
försörjning (försörjningss töd) och för sin livs för i ng i övrigt.

2 § Socialnä mnde n får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns
skäl för det.

5 § Socialnä mnde n ska verka för att äldre människor får goda bostäder och
ska därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan
lättåtkomlig service.

JO har uttalat att en ansökan om bistånd i form av boende inte bör prövas enligt
4 kap. 2 § utan enligt 4 kap. 1 §. Kommune n ska inrätta särskilda



54 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro - ÄON 19/0014-5 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro : Bilaga 1- en rapport avseende förslaget om rätt till vård- och omsorgsboende för dem som är 85 år och äldre den 18 november 2021

Bo bra också som årsrik i Upplands-Bro

Sid 20 av 32

boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver
särskilt stöd.

5.2 Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdsla ge n talar om vård på lika villkor för hela befolkninge n.
Den som har störst behov av sjukvård ska ges företräde till vården. Inom vård-
och omsorgsboende ingår hälso- och sjukvårdsinsat ser upp till
sjuksköterskenivå. Dock är beslut om vård- och omsorgsboende ett SoL-beslut.

Detta innebär att behovet ska styra typ av insats. Socialkontorets bedömning är
att enbart ålder inte kan ses som ett behov som ensamt bör ligga till grund för
insatsen vård- och omsorgsboende. Dock kan det inte sägas vara olagligt att
bevilja plats utifrån ålder även om bedömninge n är att det är olämpligt.

Anledninge n till att det inte kan anses vara olagligt är att beslutet i sig inte
innebär en inskränkni ng i den enskildes befint liga och lagstadgade rättighete r.
Beslutet har också kommit till på korrekt sätt och det har inte varit föremål för
laglighetsp rö vning. Detta kan jämföras med Kommunful lmäkt i ges beslut om
modell för extra lokalbidra g till skolor som starkt ifrågasat ts i fråga om de
effekter det får. Laglighet sprö vninge n visade att beslutet kommit till på rätt sätt
och att beslutet i sig inte är olagligt men att det som är intressant är att se hur
beslutet tillä mpas i praktiken. Till det beslutet har det upprättats riktlinjer och
regler så att det kan tillä mpas utan att strida mot skolförordninge n och
likabehand l ingsp r inc ipe n.

5.3 Icke verkställda beslut – särskild avgift

I SoL 6 a § står det att en kommun som inte inom skälig tid tillha nd a hå ller
bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av
socialnä mnde n, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en
kommun som inte inom skälig tid på nytt tillha nda hå ller biståndet efter det att
verkställi ghete n av ett sådant beslut avbrutit s.
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Beslut om sanktionsa vgift fattas av förvalt nings rät t efter anmälan från IVO.
Den särskilda avgifte n kan vara lägst 10 000 kronor och högst 1 miljo n kronor.
En repressiv avgift på 25 procent tillko mmer på det framräknade beloppet.
Socialkontoret bedömer att risken för att beslut om vård- och omsorgsboende
blir icke verkställda är överhängande.

5.4 Undanträngningseffekt – kö till platser

Socialkontoret erfar att om kommune n får många ansökninga r om plats på
vård- och omsorgsboende inom åldersgruppe n 85 eller äldre, vilka vi i
dagsläget kan bevilja utifrå n en relativ god platstill gå ng, kommer platserna på
kommune ns boenden inom LOV att fyllas upp. Behovet av ytterligare boenden
kommer trolige n uppstå tidigare än beräknat i kommune ns
lokalinve nter i ngsr apport.

Risken är stor att platser fylls av personer 85 eller äldre utan större vårdbehov,
vilket leder till att brukare med stora vård- och omsorgsbehov som är yngre än
85 år, trängs undan i kösystemet. Idag är väntetide n ifrån ansökningsda t um till
första erbjudet inflytt ningsdat um till vård- och omsorgsboende i medelvärde 83
dagar i Upplands-Bro kommun. 2019 var det 141 dagar. (källa Kolada, SKR:s
databas)

5.5 Behov av ändrade arbetssätt och behov utav nya
personalgrupper på vård- och omsorgsboende

Om målgruppe n ändras till 85 år eller äldre utan andra behov, kommer dessa
individe r trolige n ställa andra krav på boendena På vård- och omsorgsboenden
bor idag individe r med demenssjukdo m samt de med omfattande fysiska
funktio ns nedsät t ninga r och mult id ia gnos er och som behöver heldygnso msor g.

Personalen som arbetar är specialiserad att ta hand om boende som har en
omfattande problematik inom demens samt somatisk och är specialist er på
palliat iv vård. Om individe r placeras på vård- och omsorgsboende utifrån
parametrarna 85 år eller äldre/otrygghet i hemmet kommer det att uppstå ett
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helt nytt behov utav personalgruppe r inom boendena. Personal kommer att
behövas anställa s för att fungera mer som aktivitets värdar etc.

Det finns också en risk att svårighete r uppstår mella n föreslagen grupp och den
grupp utav boende som har en omfattande problemat ik med demenssjukdo m
och fysiska funkt io ns nedsä tt ni ngar och mult id ia gnoser. Målgrupper na kan ha
svårt att ha ett utbyte utav varandra i ett socialt sammanha ng då det finns olika
fysiska förutsätt ninga r.

Socialkontoret tror att detta kommer leda till att antalet somatiska platser
kommer behöva ökas och demensplatse r minskas. Detta är problemat isk då
kontoret redan idag ser en ökad efterfråga n utav demensplatse r.

5.6 Köp av platser utanför avtal

Om kö uppstår till de platser som finns inom kommune n behöver
socialkontore t köpa platser utanför avtal på boenden i andra kommune r för att
uppfylla kravet på att verkställa beslut inom 3 månader. Dessa platser är ofta
mer kostsamma än platser inom kommune ns avtal. Det är dessutom inte tillåte t
att direktupphand la över vissa kostnadsgränse r.

5.7 Ansökan om boendeplats från andra kommuners invånare

Individe r som är boende i andra kommuner har rätt att söka om plats på vård-
och omsorgsboende inom Upplands-Bro kommun. Om infor mat io ne n att rätten
till plats på vård- och omsorgsboende från 85 års ålder sprider sig till
närligga nd e kommuner finns risken att tills trö mni nge n av sökande från andra
kommuner ökar med tillko m ma nde kostnadsökningar.

5.8 Kostnadsökningar

En plats på vård- och omsorgsboende kostar cirka 989 715kr per år och boende
i Upplands-Bro kommun. Boendetiden 2020 var median 691 dagar per boende
(källa Kolada, SKR:s databas). Med ett ökat antal individe r som har rätt till en
plats på vård- och omsorgsboende kommer kommune ns kostnader för denna



54 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro - ÄON 19/0014-5 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro : Bilaga 1- en rapport avseende förslaget om rätt till vård- och omsorgsboende för dem som är 85 år och äldre den 18 november 2021

Bo bra också som årsrik i Upplands-Bro

Sid 23 av 32

utgiftspos t att öka. De individer som erbjuds en plats utifrå n endast sin ålder
kommer även att bo på vård- och omsorgsboende under en mycket längre tid
än de som bor där idag, vilket i sig leder till ökade kostnader.
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6 Enkätundersökning om
framtidens boende för äldre i
Upplands-Bro kommun

6.1 Enkätundersökning

Under våren 2021 gav den politiska lednings gr uppe n (PLG) socialkontoret i
uppdrag att genomfö ra en undersökning för att ta reda på hur kommune ns äldre
invånare vill bo i framtide n.

Enkätfabr ike n var det företag som vann upphandlinge n för att genomföra detta
uppdrag. Företaget har under sommaren, tillsa mma ns med socialkonto ret, tagit
fram frågor och underlag till enkäten.

Undersökninge n genomfördes under september och oktober 2021. Urvalet
bestod av 1000 personer bosatta i Upplands-Bro och som var födda från 1956
och tidigare. Insamling har skett med en pappersenkät och en webbenkät. I
följebrevet för pappersenkäten gavs en beskrivning för hur respondenterna
kunde besvara frågorna på webbenkäten istället. Två påminne lse r har skickats
ut till dem som ännu inte svarat. Majoriteten av svaren kom in via
pappersenkäter. Svarsfrekvense n blev 57 %. Se bilaga 6 - rapport Upplands-
Bro kommun, Framtida boe nde forme r för äldre nove mbe r 2021.

I avsnitte t nedan redovisas resultatet ifrån enkätundersök ninge n i korthet.

6.2 Resultat

6.2.1 Boende idag
Resultatet visar på att bland deäldre som besvarat enkäten är det vanligas t att
bo två personer i hushålle t 62% och sedan att bo själv, 34%. Störst andel bor i
bostadsrätt 36% och ytterligar e 31% bor i en villa som de äger. 11% bor i
hyresrätt i flerfa m iljs hus.
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De flesta har bott i nuvarande bostad länge, en majoritet 55% har bott i
nuvarande bostad mer än 20 år. Endast 6 % har bott i nuvarande bostad kortare
tid än 2 år och lika stor andel har bott i nuvarande bostad 2-5 år.

60 % är mycket nöjda med nuvarande bostad och ytterligare en tredjedel är
nöjda. Endast 7% är antinge n neutrala eller missnöjda med nuvarande bostad.

92 % har svarat att de inte har någon form av biståndsbedömd insats i hemmet.
4% har svarat att de har hemtjänst eller likande och lika stor del har svarat att
de har något annat.

7% har svarat att de har någon form av RUT-tjänst regelbunde t och 8 % har
svarat att de har det lite då och då.

En majoritet på 80% har svarat att deras hälsa antinge n är god eller mycket
god. 15% har svarat den inte är särskilt god och ytterliga re 4% har svarat att
den inte alls är god.

6.2.2 Benägenhet att flytta
Av åldersgruppen 85 år eller äldre svarade 58% nej på frågan om hen skulle
vilja flytta till annan bostad inom de närmaste åren. 15% svarade vet ej.

En likande fråga ställdes till samma målgrupp, ”O m du utgår från nuvarande
livss it ua t io n, kommer du behöva flytta till en annan bostad inom de närmaste
åren?” Då svarade 36% Nej och 39% svarade vet ej.

För åldersgruppe n 65–84 år ställdes i stället en gemensa m fråga huruvida de
trodde sig flytta till annan bostad de närmaste åren. 38% svarade Nej, kommer
inte vilja flytta, 24% svarade Vet inte. Alternative n Ja, inom 3–5 år, Ja, inom 6-
9 år och alternative t Ja, 10 år eller mer var det 10 % som svarade. Ja, inom 2 år
svarade 8%.

6.2.3 Framtida boende

Den främsta anledninge n till de tillfrå gad e bedömer att de kommer vilja flytta
är att hälsotil ls tå ndet kommer att förändras, detta oavsett ålder. 51%
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åldersgruppe n 65-74, 64% åldersgruppe n 75-84 och 50% åldersgruppe n 85+.
(296 svar)

När det gäller bedömninge n att behöva flytta är det mest förkomma nde svaret
att hälsotillstå nde t kommer att förändras. 45% åldersgruppe n 65-74 år, 63%
åldersgruppe n 75-84 år och 71% 85+.

Att sköta hus/och eller trädgård och att nuvarande bostad är för stor var 29%
och 27% som angav som anledning.

Det framkomme r av svaren att de som bor i hyresrätt, i flerfa miljs hus, vill
fortsätta att bo så. Samma tendens kan urskiljas för de som bor i hyresrätt,
markläge nhet eller radhus. Bland de som bo i radhus/kedjehus/pa r hus vill
majoritete n bo i en bostadsrätt i flerfa mi ljs hus. Av de som bor i bostadsrätt
svarar 28% att de vill fortsätta bo i den boendeformen, dock svarar 38%
”annat” på frågan.

Annat kan vara äldreboende, serviceboende/se r vice lä ge nhe t samt seniorboende
eller trygghe tsboe nde.

Storle k och läge för framtida bos tad
47% uppger att de vill ha 3 rum och kök, 37 % uppger att de vill ha 2 rum och
kök. Endast 6% uppger att de vill ha ett rum och kök. 53% vill bo i centrala
Kungsänge n vid en framtida flytt. Motsvarande siffra för att bo centralt i Bro är
15%.

I åldersgruppe n 85+ är det 35% som är intresserade att bo i Tibble.

Viktigt me d framtida boe nde
På frågan ”Hur viktigt är följande i ditt framtid a boende” framkomme r att
bostaden ligger centralt nära affärer och annan service, bra tillgä ngl ighe t som
hiss och anpassat för andra fysiska hinder. Att det är nära till kommunikat io ner,
att bostaden har balkong och egen tvättmask in.
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Det framkomme r att det inte är så viktigt att det finns gemensa mma
sällskapsyto r i anslutni ng till bostaden. Däremot anser de äldre att det är viktigt
att ha möjlighet e n till socialt utbyte i närheten utav sin bostad.

6.3 Kvalitativa telefonintervjuer

Nästa steg i undersökninge n är att Enkätfabr ike n genomför 10 stycken
kvalitat iva telefoninter vj uer med start under vecka 45. De fördjupade
intervj uer na utgår ifrån de frågor som ställdes i enkätundersökni nge n och
utformas som ett semistrukt urera t frågeunder la g. Detta innebär att det finns en
fast bas av frågor som kompletteras med flera olika möjliga följdfrå gor för att
ge intervj uare n möjlighe t att också forma intervj un utifrå n de svar som
respondenten ger.
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7 Äldrev änlig kommun
7.1 Strategi för äldrevänlig kommun

Den 24 maj 2021 lämnade M, K D, L och C in ledamots init iat i vet ” S trategi för
en äldrevänlig kommun” till Äldre- och omsorgsnä mnde n.

Allia nse n vill med sitt ledamotsinit iat iv att Upplands-Bro ansluter sig till
WHO:s nätverk för äldrevänli ga städer och samhälle n samt att kommune n
antar en kommunö ver gr ipa nde handlingsp la n som berör samtliga nämnder och
bolagsstyre lse n. Syftet med handlingsp la ne n är att förbättra äldres möjlighe ter
att leva ett hälsosamt och oberoende liv med en ökad delaktighet i
samhälls frå gor.

Efter att ledamotsinit iat i vet lyftes i Äldre- och omsorgsnä mnde n den 24 maj
2021 så har Kommunfull mäk t ige fattat beslut om kommune ns övergripande
mål och budget för år 2022. I budgeten finns målet Meningsf ullt åldrande
beskrivet där det framgår att Upplands-Bro ska vara en äldrevänlig kommun.
Framtagandet av en strategisk och kommunö ver gr ipa nde handlingsp la n ingår
även i uppdraget för nästkomma nde år. Äldre- och omsorgsnämnd e n anställer
en projektledare som ska driva arbetet med äldrevänli g kommun.
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8 Socialkontorets slutsats

Socialkontoret anser att gällande lagstift ning inom området ska vägleda hur
kommune n ställer sig till rätt till vård- och omsorgsboende vid 85 år eller äldre.
Stöd och hjälp, vård och omsorg ska alltid finnas när den enskilde har behov av
det. Detta omfattar både insatser från socialtjä nste n och hälso- och sjukvården.
Med stigande ålder ökar behovet av skydd, stöd och omsorg. I SOU 2020:47
framkomme r att flera kommuner har gjort olika försök med flexib la former för
handläggning, behovsprövning och beslut inom äldreomsorge n. Många av
försöken har avbrutits främst för att lagstift ninge n upplevts som otydlig och att
försöken blev kostnadsdrivande.

En plats på boende beviljas som bistånd enligt socialtjäns t la ge n 4 kap 1 §.
SoL. Enligt 4 kap 1 § föreligger det alltid en behovsprövning för beslut, endast
ålder utgör inget behov.

Enligt SOU 2020:47 ges förslag om att socialnä mnde n enligt den nya
socialtjänst la ge n ska kunna ge bistånd enligt 4 kap 2 § SoL utöver vad som
följer av 4 kap. 1 § SoL. Bestämme lse n innebär en befogenhet för
socialnä mnde n att ge bistånd till enskilda om det bedöms vara ändamålsenl igt.
Däremot ger den inte stöd för att lämna bistånd till alla enskilda, t.ex. över en
viss ålder, utan föregående behovsprövning

Enligt Hälso- och sjukvårdsla ge n skaäven här individe ns behov styra vilken
typ av insats denne ska få. Socialkontoret s bedömning är att enbart ålder inte
kan ses som ett behov som enbart bör ligga till grund för insatsen vård- och
omsorgsboende. Dock kan det inte sägas vara olagligt att bevilja plats utifrån
ålder även om vår bedömning är att det är olämpligt.

Kostnadsökningar na om förslaget införs kan bli höga. En plats på vård- och
omsorgsboende kostar 989 715 kr per år och boende. Kommune n bör
framföra llt ta i beaktande att ansökningar om bistånd till vård- och
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omsorgsboende som inkommer från en person som är folkbokförd i annan
kommun än Upplands-Bro, ska enligt 2 a kap. 8 § SoL behandlas på samma
sätt som en ansökan från en person som är folkbokförd i Upplands-Bro. Det
innebär personer som har fyllt 85 år, oavsett vilken kommun de är
folkbokförda i idag, kan ansöka om bistånd i Upplands-Bro kommun enbart på
grund utav sin ålder. En risk här är att antalet biståndsbeslut om plats på vård-
och omsorgsboende kommer att öka vilket leder till att det saknas lediga
platser. Biståndsenhet e n kommer då behöva köpa platser utanför sina avtal
vilket är kostsamt. Kommuner som har biståndsbeslut som inte verkställs inom
tre månader åläggs att betala en särskild avgift. Den särskilda avgifte n kan vara
lägst 10 000 kronor och högst 1 miljon kronor. En repressiv avgift på 25
procent tillko mmer på det framräknade beloppet.

Förutom att det kan ske en undanträngni ngse ffekt utav de individe r med
demenssjukdo m samt de med omfattande fysiska funkt io ns nedsä tt ni ngar och
mult id ia gno ser, kan det även uppstå en problematik när relativt friska 85-
åringar bor på ett vård- och omsorgsboende. En fara är att dessa kan drabbas
utav depression och social isolering då boendet ej uppfylle r de förväntninga r
som fanns på till exempel social samvaro. Kommune n kan dessutom behöva
anställa nya personalgr upper som kan möta upp de krav som målgrupp e n
kommer att ställa på till exempel aktivite ter.

Socialkontoret tror att en annan väg att gå är att bygga fler former utav
mella nboe nde for mer såsom trygghe tboe nde, seniorboende eller
kollektivboe nde n i kommune n. Dessa boendeformer kan möta upp behovet
utav trygghet och motverka oro samt erbjuda möjlighet e n till social samvaro.

I den enkätundersök ning om framtide ns boende för äldre i Upplands-Bro
kommun som genomfördes under september/oktober 2021 framkommer att
bland de äldre som idag bor i bostadsrätt vill 28 % fortsätta att bo i den
boendeformen. Dock svarar 38 % ”annat boende” på frågan hur de vill bo.
Inom svaret ”annat boende” finns alternat ive n äldreboende,
serviceboende/se r vice lä ge nhe t samt seniorboende eller trygghetsboe nde.
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Frågan om att bygga ett till trygghetsbo e nde i kommune n och specifikt i Bro
har lyfts i såväl Äldre- och omsorgsnä mnde n som i kommune ns
lokalinve nter i ngsr apport samt i ägardirektive n för Upplands-Brohus AB. Idag
står cirka 260 individ er som är över 84 år i kö till trygghe tsboe ndet i
Kungsänge n. Dessa personer skulle kunna bli aktuella som sökande till plats på
vård- och omsorgsboende om inte ett till trygghetsboe nde byggs.

Insatsen Trygg förstärkt hemgång har införts i kommune n sedan motionen
inkom under 2018. Insatsen är till för de som känner oro inför att komma hem
ifrån sjukhuset. En målgr upp som kan komma att öka i och med
överenskomme ls e n om nära vård. I framtide n kommer det att ske en
ansvarsförskj ut ning där större ansvar för hälso- och sjukvård läggs inom
primärvård och kommuna l hälso- och sjukvård. Denna roll- och
ansvarsförskj ut ning innebär att det sannolik t kommer att finnas allt skörare och
mer vårdkrävande patienter inom kommune ns ansvarsområde.

Socialkontoret tror att teamets uppsökande verksamhet kan vara målgr uppe n
äldre som känner otrygghe t/oro till fördel. En utav den uppsökande
verksamhete ns syfte är just att minska social isolering och de många risker som
ensamhet kan medföra, såsom en ökad risk för att utveckla hjärt- och
kärlsjukdomar, stroke, demenssjukdo m och psykisk sjukdom.

Vidare anser kontoret att andemeninge n i inkomme n motion fångas upp utav
lagförs la ge t på den nya socialtjäns t la ge n. SOU 2020:47. Det framkomme r i
slutbetänka ndet att regelverket för att tillha nda hå l la insatser till enskilda
behöver vara flexib e lt och lämna utrymme för socialnä mnde n att i större
utsträckning än i dag anpassa verksamheten efter lokala förutsättni ngar och
behov. Vidare står det att möjlighe te n att tillha nda hå lla insatser utan
föregående individ ue ll behovsprövni ng bör därför tydliggö ras och utvidgas. På
så sätt kan enskildas delaktighet och självbestä mma nde öka såväl som det
förebygga nde arbetet kan stärkas. Utredninge n för dock fram att särskilda
boendeformer för äldre är en insats som alltid ska föregås utav en individ ue ll
prövning, vilket biståndsbes lut till vård- och omsorgsboenden är.
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Slutlige n vill socialkontore t belysa kommune ns arbete med äldrevänli g
kommun. Arbetet med strategin för en äldrevänlig kommun ska genomsyra
samtliga nämnders arbete under nästkomma nde år. Äldres behov inom
boendefrågor ska genom denna strategi handhas utav till exempel
samhällsb yggnadsko ntore t inom detaljplanearbe te n och gata och park gälland e
en trygg och tillgä ngli g utomhus mi ljö. Socialkontoret kommer aktivt arbeta för
att boendefrågor för äldres lyfts i de sammanha ng där de hör hemma.

8.1 Socialkontorets förslag till beslut

Socialkontoret föreslår att Kommunful lmäkt ige beslutar att upphäva
den del av Kommunfullmäkt i ges beslut § 55 som gäller rätt till vård-
och omsorgsboende vid 85 år eller äldre, beslutat den 20 mars 2019, för
att beslutet strider mot rättspraxis och leder till kostnadsökningar.

Motionens intent io ne r kan uppfylla s genom revidering utav
kommune ns riktlinje för biståndshand lä ggning och göra denna mer
flexibe l utifrå n individ ue lla behov. Riktlinje n ska ta mer hänsyn till
otrygghet samt oro än den gör idag. Förslag på den nya
Socialtjäns t la ge n stödjer denna revidering.
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-28 

 

 

§ 14 Remissyttrande - motion om att bo bra 
också årsrik i Upplands-Bro 

 Dnr ÄON 19/0014 

Beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets förslag till 

yttrande på motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 

kommun 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i 

enlighet med Äldre- och omsorgsnämndens yttrande. 

Sammanfattning 

Den 13 juni 2018 inkom en motion om att bo bra också som årsrik i Upplands- 

Bro till kommunen ifrån Liberalerna. Äldre- och omsorgsnämnden har fått ta 

del utav motionen för yttrande. 

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om (1) rätt till vårdboende 

85 +, (2) rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer, (3) uppdra till 

Kommunstyrelse och berörda nämnder att tillskapa mer trygghetsboende för 

70+ samt (4) att uppdra till Kommunstyrelse och berörda nämnder att verka för 

attraktiva seniorboenden i Upplands-Bro. 

Socialkontoret kommenterar och bemöter respektive förslag i sin 

tjänsteskrivelse. Sammanfattningsvis för kontoret fram att rätt till vårdboende 

85 + är ett utredningsuppdrag i 2019 års budet för nämnden och kommer 

utredas under året. Rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer bör ses över 

utav biståndsenheten tillsammans med avdelningen för kvalitet- och 

verksamhetsstöd. Tillskapa mer trygghetsboende för 70 + ska tas med i 

revideringen utav kommunens Äldreplan samt bevakas vid detaljplanearbete. 

Även attraktiva seniorboenden kan bevakas och föras fram utav socialkontoret 

vid detaljplanearbete. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018 

• Bilaga - motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 

kommun, Liberalerna, den 13 juni 2018 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets förslag till 

yttrande på motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 

kommun 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i 

enlighet med Äldre- och omsorgsnämndens yttrande. 

 



54 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro - ÄON 19/0014-5 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro : Bilaga 3 - Äldre- och omsorgsnämndens beslut den 28 januari 2019 § 14

 PROTOKOLLSUTDRAG 10 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kerstin Ahlin (S) föreslår att förslaget ska ändras till att åldern för rätt till 

vårdboende ska ändras till 80 + istället för 85 +. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

Kerstin Ahlins (S) förslag till beslut. Ordförande ställer de två förslagen mot 

varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 

Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Vi Socialdemokrater tycker att 85 år, för att få möjlighet att få 

trygghetsboende är för högt. För att minska risken för att uppleva osäkerhet i 

sitt boende, på grund av till exempel en ökad sjukdomsbild, så bör åldern sättas 

till 80 år istället för 85 år. Det ökar valmöjlighet för flera och det ökar 

vitaliteten på vård och omsorgsboendet, fler blir piggare och man kan hjälpa 

varandra mer utan att känna hjälplöshet och minskar behovet av att söka hjälp 

från kommunen. Det ger en social vinning för brukare/boende i ett incitament 

av social samvaro och en möjlighet att bidra.” 

Kristina Henriksson (V) stödjer ovanstående protokollsanteckning. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-03-06 

 

 

§ 34 Motion om att bo bra också som årsrik i 
Upplands-Bro 

 Dnr KS 18/0256 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), och Conny Timan 

(S) reserverar sig enligt följande text  

”Socialdemokraterna konstaterar att liberalernas motionsförslag går helt i linje 

med det arbete som bedrivs i Upplands-Bro och ständigt ska utvecklas efter 

målgruppens behov, det är bra. Dock borde åldern för garanterat 

biståndsbedömt boende vara 80+.” 

Sammanfattning 

Den 13 juni 2018 inkom en motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-

Bro till kommunen från Liberalerna. Äldre- och omsorgsnämnden har fått ta 

del av motionen för yttrande. 

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om 1) rätt till vårdboende 

85 +, 2) rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer, 3) uppdra till 

kommunstyrelsen och berörda nämnder att tillskapa mer trygghetsboende för 

70+ samt (4) att uppdra till Kommunstyrelse och berörda nämnder att verka för 

attraktiva seniorboenden i Upplands-Bro. 

Socialkontoret kommenterar och bemöter respektive förslag i sin 

tjänsteskrivelse. Sammanfattningsvis för kontoret fram att rätt till vårdboende 

85 + är ett utredningsuppdrag i 2019 års budet för nämnden och kommer 

utredas under året. Rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer bör ses över 

av biståndsenheten tillsammans med avdelningen för kvalitet- och 

verksamhetsstöd. Tillskapa mer trygghetsboende för 70 + ska tas med i 

revideringen av kommunens Äldreplan samt bevakas vid detaljplanearbete. 

Även attraktiva seniorboenden kan bevakas och föras fram av socialkontoret 

vid detaljplanearbete. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018 

• Bilaga - motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 

kommun, Liberalerna, den 13 juni 2018 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Äldre- och omsorgsnämndens 

yttrande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Martin Normark (L) föreslår att motionen bifalls. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till att motionen bifalls med revidering att 

åldern för rätt till vårdboende ändras till 80+ 

Yrkande 

Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut. 

Anna Norberg (MP) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det ena är Martin 

Normarks (L) förslag att bifalla motionen, och det andra är Camilla Jansons (S) 

förslag att bifalla motionen med revidering att åldern för rätt till vårdboende 

ändras till 80+. Ordförande ställer dessa förslag mot varandra och finner att 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Martin Normarks (L) förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs där de som önskar besluta enligt Martin 

Normarks (L) förslag säger ”Ja” och de som önskar besluta enligt Camilla 

Jansons (S) förslag säger ”Nej”. Vid votering lämnas 10 Ja-röster och 6 Nej-

röster. 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej 

Martin Normark (L) X  

Camilla Janson (S)  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Hans Åberg (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Lisbeth Waern (M) X  



54 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro - ÄON 19/0014-5 Svar på motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro : Bilaga 4 – Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2019 § 34

 PROTOKOLLSUTDRAG 25 (37)  
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Mary Svenberg (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Kerstin Åkare (V)  X 

Anna Norberg (MP)  X 

Katarina Olofsson (SD) X  

Marcus Sköld (M) X  

Fredrik Kjos (M) X  

 

Beslutet skickas till: 

 Liberalerna i Upplands-Bro kommun 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 55 Motion om att bo bra också som årsrik i 
Upplands-Bro 

 Dnr KS 18/0256 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Sammanfattning 

Den 13 juni 2018 inkom en motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-

Bro till kommunen från Liberalerna. Äldre- och omsorgsnämnden har fått ta 

del av motionen för yttrande. 

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om 1) rätt till vårdboende 

85 +, 2) rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer, 3) uppdra till 

kommunstyrelsen och berörda nämnder att tillskapa mer trygghetsboende för 

70+ samt (4) att uppdra till Kommunstyrelse och berörda nämnder att verka för 

attraktiva seniorboenden i Upplands-Bro. 

Socialkontoret kommenterar och bemöter respektive förslag i sin 

tjänsteskrivelse. Sammanfattningsvis för kontoret fram att rätt till vårdboende 

85 + är ett utredningsuppdrag i 2019 års budet för nämnden och kommer 

utredas under året. Rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer bör ses över 

av biståndsenheten tillsammans med avdelningen för kvalitet- och 

verksamhetsstöd. Tillskapa mer trygghetsboende för 70 + ska tas med i 

revideringen av kommunens Äldreplan samt bevakas vid detaljplanearbete. 

Även attraktiva seniorboenden kan bevakas och föras fram av socialkontoret 

vid detaljplanearbete. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018 

• Bilaga - motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 

kommun, Liberalerna, den 13 juni 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Martin Normark (L) yrkar bifall till motionen.  

Annika Falk (S) yrkar bifall till motionen men yrkar på att åldern för rätt till 

vårdboende ska ändras till 80 +. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

 

Tina Teljstedt (KD) yrkar bifall till motionen.  

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till motionen och stödjer Socialdemokraternas 

förslag om att åldern för rätt till vårdboende ska ändras till 80 +. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till motionen men stödjer 

Socialdemokraternas förslag om att åldern för rätt till vårdboende ska ändras 

till 80 +. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag gällande vilken ålder som ska gälla 

för rätt till vårdboende, 85+ och 80+. Han ställer dessa förslag mot varandra 

och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens 

förslag, 85+. 

Votering begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: De som yrkar på 85+ i förslaget röstar ja och de som yrkar på 80+ 

i förslaget röstar nej.  

Under upprop lämnas 24 ja-röster och 15 nej-röster. Ingen ledamot eller 

tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.  

Ordföranden finner därmed att Kommunfullmäktige beslutar om åldern 85+. 

Ordföranden finner därefter att Kommunfullmäktige bifaller motionen med rätt 

till vårdboende 85+ i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.   

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Camilla Janson (S)  X  

Fredrik Kjos (M) X   

Katarina Olofsson (SD) X   

Seid Alajbegovic (S)  X  

Kaj Bergenhill (M) X   

Martin Normark (L) X   

Andreas Persson SD) X   

Jan-Erik Björk (KD) X   

Kerstin Åkare (V)  X  

Catharina Andersson (S)  X  

Masoud Zadeh (M) X   

Rickard Wikman Koljo (C) X   

Björn-Inge Björnberg (S)  X  

Johan Silversjö (SD) X   

Hans Åberg (L) X   

Linda Pettersson (S)  X  

Sara Ridderstedt (MP)  X  

Mats Högberg (M) X   

Agnieszka Silversjö (SD) X   
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 PROTOKOLLSUTDRAG 33 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

Rasmus Lindstedt (S)  X  

Mait Johansson (M) X   

Jan Stefansson (KD) X   

Khalouta Simba (V)  X  

Helena Austrell (S)  X  

Arne Vallqvist (M) X   

Anette Nyberg (SD) X   

Nawal Al-Ibrahim (L) X   

Naser Vukovic (S)  X  

Lisbeth Waern (M) X   

Michelle Lindahl (C) X   

Hibo Salad Ali (S)  X  

- (SD)    

Stanislaw Lewalski (M) X   

Sven-Inge Nylund (S)  X  

Göran Malmstedt (M) X   

Börje Wredén (L) X   

Tina Teljstedt (KD) X   

- (SD)    

Erik Karlsson (V)  X  

Annika Falk (S)  X  

Anders Åkerlind (M) X   

Under upprop lämnas 24 ja-röster och 15 nej-röster. Ingen ledamot eller 

tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserveras sig mot beslutet 

till förmån för egna förslag till beslut.   

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) medges lämna följande protokollsanteckning för 

Socialdemokraternas räkning: 

”Socialdemokraterna konstaterar att Liberalernas motionsförslag går helt i linje 

med det arbete som bedrivs i Upplands-Bro och ständigt ska utvecklas efter 

målgruppens behov, det är bra. Dock borde åldern för garanterat 

biståndsbedömt boende vara 80+.” 

Beslutet skickas till: 

 Liberalerna i Upplands-Bro kommun 
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Rapport utförd av Enkätfabriken | 2021

Upplands-Bro
Framtida boendeformer för äldre
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Bakgrund
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Enkätfabriken har på uppdrag av Upplands-Bro kommun 
genomfört en undersökning för att ta reda på hur äldre 
personer vill bo i framtiden. Insamlingen pågick under 
september och oktober 2021. 

Urval & Svarsfrekvens

Urvalet bestod av 1000 personer bosatta i Upplands-Bro, 
som var födda från 1956 och tidigare. Svarsfrekvensen 
landar på 57%. 

Genomförande 

Insamlingen har skett med en pappersenkät och en web-
benkät. I följebrevet för pappersenkäten gavs en beskriv-
ning för hur respondenterna kunde besvara frågorna på 
webbenkäten istället. Majoriteten av svaren kom in via 
pappersenkäter. 

Två påminnelser skickades ut. Den första påminnelsen 
bestod av ett vykort, med instruktioner om att en kunde 
besvara via webbenkäten. I den andra påminnelse skicka-
des en pappersenkät ut igen, och respondenten gavs då 
möjlighet att besvara antingen via papper eller via web-
ben. 

Tidpunkt

inbjudan 2021-09-20

1:a påminnelse 2021-09-28

2:a påminnelse 2021-10-05

undersökning stängd 2021-10-25

57%
svarsfrekvens

1. Bakgrund & Syfte

 » Pappers- och webbenkät
 » September - Oktober 2021 
 » Svarsfrekvens: 57%
 » 2 påminnelser
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Resultat
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2. Resultat

Om du utgår från din nuvarande livssituation, kommer du 
vilja flytta till en annan bostad inom de närmaste åren?
Frågan ställdes till dem som var 85 år eller äldre.

10% 12%

4%
0%

58%

15%

Ja, inom
2 år

Ja, inom
3-5 år

Ja, inom
6-9 år

Ja, 10 år
eller mer

Nej, jag
kommer
inte vilja

flytta

Vet inte

Antal svar = 67

2.1. Benägenhet att flytta
Inledningsvis ställdes en fråga om respondenten trodde att hen 
skulle vilja flytta till en annan bostad inom de närmsta åren. Denna 
fråga ställdes endast till de som var 85+. En majoritet om 58% har 
svarat att de inte kommer vilja flytta.

Nedan bryts resultatet på huruvida respondenten bor i bostads-
rätt eller villa som personen äger. 66% av de som bor i bostadsrätt 
vill inte flytta. Respektive siffra för de som äger en villa är 47%. Av 
de som äger en villa svarar 27% att de vill flytta inom 2 år. 

Bostadsrätt (35 
svar)

Villa som jag 
äger (15 svar)

Ja, inom 2 år 6% 27%

Ja, inom 3-5 år 11% 13%

Ja, inom 6-9 år 3% 13%

Ja, 10 år eller mer 0% 0%

Nej, jag kommer inte vilja 
flytta 66% 47%

Vet inte 14% 0%
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Om du utgår från din nuvarande livssituation, kommer du 
behöva flytta till en annan bostad inom de närmaste åren? 
Frågan ställdes till dem som var 85 år eller äldre.

9% 9%
3% 3%

36%
39%

Ja, inom
2 år

Ja, inom
3-5 år

Ja, inom
6-9 år

Ja, 10 år
eller mer

Nej, jag
kommer

inte
behöva

flytta

Vet inte

Antal svar = 66

2.2. Behov att flytta
En liknande fråga ställdes därefter, om respondenten kommer 
behöva flytta till en annan bostad inom de närmaste åren. Även 
denna fråga ställdes endast till de som var 85+. I den här fråga är 
det mer spridda svar, och 36% har svarat att de inte kommer be-
höva flytta. 9% svarar inom 2 år och ytterligare 9% svarar inom 3-5 
år. 39% har svarat att de inte vet. 

Nedanför visas resultatet nedbrutet på vilken form av boende 
respondenten har idag (bostadsrätt eller villa som de äger). Av de 
som bor i bostadsrätt är det flest som inte vet om de kommer be-
höva flytta. 36% av dessa kommer inte behöva flytta. För de som 
bor i villa skiljer sig svaren åt, och 31% svarar att de kommer behö-
va flytta inom 2 år medan 31% svarar att de inte kommer behöva 
flytta. Även 31% svarar att de inte vet. 

Bostadsrätt (36 
svar)

Villa som jag 
äger (13 svar)

Ja, inom 2 år 3% 31%

Ja, inom 3-5 år 14% 8%

Ja, inom 6-9 år 3% 0%

Ja, 10 år eller mer 0% 0%

Nej, jag kommer inte behöva 
flytta 36% 31%

Vet inte 44% 31%
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Om du föreställer dig hur din livssituation kommer se ut i framtiden, tror du 
att du kommer flytta till en annan bostad inom de närmaste åren?
Frågan ställdes till dem som var yngre än 85 år
Antal svar = 512

8%
10% 10% 10%

38%

24%

Ja, inom 2 år Ja, inom 3-5 år Ja, inom 6-9 år Ja, 10 år eller mer Nej, jag kommer
inte vilja flytta

Vet inte

För de som var yngre än 85 år ställdes istället en gemensam fråga 
för huruvida en trodde sig flytta till en annan bostad. 38% har sva-
rat att de inte kommer vilja flytta, och 24% har svarat att de inte 
vet. 38% har svarat att de kommer flytta. 
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Om du föreställer dig hur din livssituation kommer se ut i framti-
den, tror du att du kommer flytta till en annan bostad inom de när-
maste åren?

Hyresrätt 
i flerfa-
miljshus

Hyresrätt 
i marklä-

genhet el-
ler radhus

Bostads-
rätt

Radhus/
kedjehus/

parhus 
som jag 

äger

Villa som 
jag äger

Ja, inom 2 år 13% 13% 7% 6% 9%

Ja, inom 3-5 år 5% 0% 9% 17% 12%

Ja, inom 6-9 år 5% 13% 6% 17% 13%

Ja, 10 år eller 
mer 10% 6% 10% 9% 11%

Nej, jag kommer 
inte vilja flytta 36% 25% 44% 22% 38%

Vet inte 31% 44% 24% 28% 17%

Antal svar 61 16 171 81 158

Bryts resultatet ner på nuvarande boendeform, bor den största 
andelen som svarat att de inte kommer vilja flytta i en bostadsrätt. 
Även de som bor i villa svarar detta i stor utsträckning, 38%. 44% 
av de som bor i hyresrätt i marklägenhet eller radhus har svarat att 
de inte vet.
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Vad är den främsta anledningen till att du kommer vilja flytta?
Frågan ställdes ej till dem som svarat att de inte kommer vilja flytta.
Antal svar = 296

28%

51%

4%

2%

19%

5%

9%

8%

8%

19%

Min nuvarande bostad är för stor

Mitt hälsotillstånd kommer förändras

Jag trivs inte i mitt område

Jag trivs inte i min bostad

Det är för långt ifrån service

Det är för långt ifrån min familj

Jag får inte det sociala utbyte jag behöver i
närheten av min bostad

Vet inte

Ej aktuellt

Annat

2.3. Frågor om den framtida bostaden
Frågorna i hela detta avsnittet ställdes till de som:
A. Var 85 år eller äldre och som inte svarat nej på både frågan om de kommer vilja flytta samt den om de kommer behöva flytta.
B. Var under 85 år och inte svarade nej på frågan om de kommer att flytta.
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 65-74 år 75-84 år 85+ år

Min nuvarande bostad är för 
stor 28% 24% 44%

Mitt hälsotillstånd kommer 
förändras 51% 64% 50%

Jag trivs inte i mitt område 4% 5% 0%

Jag trivs inte i min bostad 2% 0% 0%

Det är för långt ifrån service 20% 15% 28%

Det är för långt ifrån min 
familj 7% 4% 0%

Jag får inte det sociala utby-
te jag behöver i närheten av 
min bostad

9% 6% 11%

Vet inte 6% 8% 11%

Ej aktuellt 5% 11% 11%

Annat 21% 13% 22%

Till de som svarat att de kommer vilja flytta eller kommer behöva 
flytta ställdes följdfrågor om detta. Den första av dessa var ”Vad 
är den främsta anledningen till att du kommer vilja flytta?” Nedan 
syns resultatet av denna fråga nedbruten på ålder. Den mest före-
kommande anledningen är att ens hälsotillstånd kommer föränd-
ras. Störst andel som svarat detta är i åldersgruppen 75-84 år. 

Att ens nuvarande bostad är för stor svarar 44% av de som är 85+ 
år. Endast 28% och 24% svarar detta i de övriga två åldersgrup-
perna. 21 respektive 22% har svarat annat i denna fråga. 

28% av de som är 85+ år har svarat att de kommer vilja flytta ef-
tersom deras nuvarande bostad är för långt ifrån service. En fem-
tedel av de som är mellan 65-74 år har också detta som anledning 
till att de vill flytta. 
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Vad är den främsta anledningen till att du kommer behöva flytta?
Frågan ställdes till dem som svarat att de inte kommer behöva flytta.

Antal svar = 303

27%

16%

29%

5%

18%

52%

8%

7%

10%

Min nuvarande bostad är för stor

Min nuvarande bostad har dålig tillgänglighet (t ex att
den saknar hiss eller skapar andra fysiska hinder)

Det är svårt att sköta hus och/eller trädgård i min
nuvarande bostad

Jag bor för dyrt

Jag bor för långt ifrån service och vård

Mitt hälsotillstånd kommer förändras

Vet inte

Ej aktuellt

Annat

2.4. Behov att flytta

En fråga angående främsta anledningen till att en kommer behöva 
flytta ställdes också till respondenterna. Även här är det mest fö-
rekommande svaret att ens hälsotillstånd kommer förändras (52%).  
Likt den förra frågan är även svarsalternativet att ens bostad är för 
stor vanligt förekommande, med 27%. Alternativet att det är svårt 
att sköta hus och trädgård ställdes inte i föregående fråga. I den-
na fråga svarar 29% detta alternativ. 
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 65-74 år 75-84 år 85+ år

Min nuvarande bostad är för 
stor 28% 20% 33%

Min nuvarande bostad har 
dålig tillgänglighet (t ex att 
den saknar hiss eller skapar 
andra fysiska hinder) 

11% 18% 19%

Det är svårt att sköta hus 
och/eller trädgård i min 
nuvarande bostad

26% 31% 29%

Jag bor för dyrt 6% 1% 0%

Jag bor för långt ifrån servi-
ce och vård 19% 11% 24%

Mitt hälsotillstånd kommer 
förändras 45% 63% 71%

Vet inte 9% 7% 10%

Ej aktuellt 4% 8% 0%

Annat 10% 6% 14%

Antal svar 96 89 21

Nedanför är frågan uppdelad efter vilken åldersgrupp responden-
terna tillhör. Gällande att ens hälsotillstånd kommer förändras är 
detta alternativ mest förekommande bland de som är 85+ (71%). 
Av de som är 75-84 år svarar 63% detta alternativ, och 45% av de 
som är mellan 65-74 år svarar detta. 

En tredjedel av 85+ svarar att ens nuvarande bostad är för stor, 
motsvarande fråga för övriga åldersgrupper är 18% för 65-74 år 
och 20% för de som är 75-84 år. 

För frågan ”Det är svårt att sköta hus och/eller trädgård i min 
nuvarande bostad” är det mest förekommande i åldersgruppen 
75-84 år. Dock skiljer sig denna fråga inte särskilt mycket mellan 
åldersgrupperna, då 26% av de som är 65-74 år har svarat detta 
och 29% av de som är 85+ år. 
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Vilken typ av boende är du mest intresserad av som framtida bostad?

Antal svar = 295

15%

10%

24%

13%
11%

26%

Hyresrätt i
flerfamiljshus

Marklägenhet
eller radhus med

hyresrätt

Bostadsrätt i
flerfamiljshus

Marklägenhet
eller radhus som

bostadsrätt

Villa eller radhus
som jag äger

Annat

2.5. Typ av bostad

Flest är intresserade av att bo i en bostadsrätt i flerfamiljshus som fram-
tida bostad. Av resterande alternativ svarar mellan 10-15% dessa, vilket 
innebär att det endast skiljer några procentenheter mellan svarsalterna-
tiven. Flest har svarat ”annat” som typ av boende som framtida bostad. 
Av dessa framkommer framförallt äldreboende, serviceboende/servicelä-
genhet samt seniorboende och trygghetsboende som alternativ. 
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Vilken typ av boende är du mest intresserad av som framtida bostad?

Antal svar = 295

Hur bor du idag

Vilken typ av boende är du 
mest intresserad av som 
framtida bostad?

Hyresrätt i fler-
familjshus

Hyresrätt i 
marklägenhet 
eller radhus

Bostadsrätt
Radhus/ked-
jehus/parhus 
som jag äger

Villa som jag 
äger

Hyresrätt i flerfamiljshus 41% 10% 12% 9% 11%

Marklägenhet eller radhus 
med hyresrätt 21% 60% 6% 9% 5%

Bostadsrätt i flerfamiljshus 6% 0% 28% 32% 27%

Marklägenhet eller radhus 
som bostadsrätt 0% 0% 12% 15% 20%

Villa eller radhus som jag 
äger 3% 10% 4% 21% 15%

Annat 29% 20% 38% 13% 22%

Antal svar 34 10 93 53 97

Nedan syns frågan om hur en vill bo i framtiden nedbrutet på hur 
en bor idag. Vad som framkommer av svaren är att störst andel 
av de som har en hyresrätt i flerfamiljshus gärna vill fortsätta bo 
så (41%). Samma tendens kan urskiljas för de som bor i hyresrätt i 
marklägenhet eller radhus, 60% vill fortsätta bo som sin nuvarande 
boendeform. Bland de som bor i ett radhus/kedjehus/parhus som 
de äger svarar 32% att de vill bo i en bostadsrätt i flerfamiljshus 

i framtiden. Av de som bor i villa är svaren mer varierande, mest 
förekommande är dock att vilja bo i en bostadsrätt i flerfamiljshus 
(27%). Av de som bor i bostadsrätt svarar 28% att de vill fortsätta 
bo i den boendeformen, dock svarar 38% ”annat” på frågan.  
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Hur många rum föreställer du dig att din framtida bostad kommer ha?

Antal svar = 305

6%

37%

47%

9%

2%

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok eller fler

2.6. Antal rum

Gällande hur många rum respondenterna skulle önska i sin framtida bo-
stad svarar en andel om 47% att de vill ha 3 rum och kök. Ytterligare 37% 
vill istället ha 2 rum och kök. Endast 6% har svarat ett rum och kök, medan 
11% har svarat 4 eller fler rum och kök. 
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I vilken del av Upplands-Bro kommun kommer du vilja flytta till?

Antal svar = 285

12%

5%

53%

1%

15%

2%

3%

16%

9%

Tibble

Brunna

Kungsängen centralt

Örnäs/Lennartsnäs

Bro centralt

Håtuna/Håbo Tibble

Ådö/Smidö/Rättarboda

Vill flytta till en annan kommun

Annat

2.7. Område

En andel om drygt hälften svarar att de vill bo i Kungsängen centralt vid 
en framtida flytt. 15% vill flytta till Bro centralt och 12% vill flytta till Tibble. 
16% har svarat att de vill flytta till en annan kommun. 
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 65-74 år 75-84 år 85+ år

Tibble 9% 11% 35%

Brunna 7% 5% 0%

Kungsängen centralt 52% 60% 48%

Örnäs/Lennartsnäs 0% 0% 0%

Bro centralt 14% 16% 13%

Håtuna/Håbo Tibble 4% 1% 0%

Ådö/Smidö/Rättarboda 1% 3% 0%

Vill flytta till en annan kom-
mun 18% 9% 13%

Annat 8% 8% 9%

Antal svar 90 75 23

Nedan syns frågan nedbruten på tre olika åldersgrupper. Av tabellen 
framkommer det att den åldersgrupp som är mest intresserad av att bo 
i Tibble är de som är 85+ år (35%). De som är mellan 75-84 år vill i störst 
utsträckning bo i Kungsängen centralt (60%). Av de som är 65-74 år vill 
52% bo i Kungsängen centralt och 48% av de som är 85+ svarar också 
Kungsängen centralt. Ingen över 85+ vill bo i Brunna, Örnäs/Lennartsnäs, 
Håtuna/Håbo Tibble eller Ådö/Smidö/Rättarboda. 
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Hur viktigt är det med följande i ditt framtida boende? Antal svar 
exkl. ”Vet ej”

Andel 
”Vet ej”

268 5%

308 0%

281 3%

250 8%

275 4%

291 1%

257 4%

281 2%

298 1%

254 8%

274 4%

267 4%

22%

4%

5%

53%

7%

4%

22%

2%

5%

22%

8%

21%

33%

13%

10%

25%

36%

16%

27%

11%

12%

39%

35%

50%

40%

56%

46%

18%

46%

56%

38%

52%

54%

30%

42%

25%

4%

28%

38%

4%

11%

23%

13%

35%

29%

9%

15%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Att det är nyproducerat eller nyrenoverat

Ligger centralt, nära affärer och annan service

Bra tillgänglighet (t ex att det finns hiss och är anpassat för andra fysiska hinder)

Ligger nära mitt nuvarande boende

Ligger nära ett naturområde

Ligger nära kommunikationer

Trädgård eller uteplats

Balkong

Egen tvättmaskin

Erbjuder gemensamma sällskapsytor

Att jag får det sociala utbyte jag behöver i närheten av min bostad

Att det finns nära tillgång till restauranger

Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Helt avgörande

2.8. Framtida boende
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 65-74 år 75-84 år 85+ år

Bra tillgänglighet (t ex att det 
finns hiss och är anpassat för 
andra fysiska hinder) 

34% 36% 45%

Ligger nära mitt nuvarande 
boende 5% 4% 6%

Ligger nära ett naturområde 17% 6% 16%

Ligger nära kommunikationer 22% 25% 30%

Trädgård eller uteplats 15% 9% 18%

Balkong 28% 35% 28%

Egen tvättmaskin 32% 27% 26%

Erbjuder gemensamma säll-
skapsytor 11% 8% 18%

Att det finns nära tillgång till 
restauranger 4% 4% 0%

Antal svar 91 79 17

Hur viktigt är det med följande i ditt framtida boende? Andel som svarat helt avgörande

Respondenterna fick ta ställning till ett antal påståenden, samt 
hur avgörande dessa var. De redovisas på föregående sida. Ned-
an visas de som svarat ”Helt avgörande” på svarsalternativen. För 
de som är 85+ är det att bostaden ska ha bra tillgänglighet det 
viktigaste (45%). Att bostaden ligger nära kommunikationer sva-
rar 30% som helt avgörande. För åldersgruppen 75-84 år är det 

också viktigast att bostaden har bra tillgänglighet (36%). Detta 
följs tätt av att bostaden ska ha balkong, vilket 35% anger vara 
avgörande. 34% av de som är 65-74 år svarar också att bostaden 
ska ha bra tillgänglighet. Utöver det är att ha egen tvättmaskin det 
som många upplever vara viktigt (32%). 
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Bakgrunds-
frågor
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Hur många bor i ditt hushåll? Inklusive dig själv Hur bor du idag?

Antal svar = 569 Antal svar = 572

3. Bakgrund

3.1. Boende idag
Följande frågor fick samtliga respondenter besvara. Vanligast är det att bo två personer i sitt hushåll (62%). Att 
bo själv gör 34% av respondenterna. Störst andel bor i bostadsrätt (36%) och ytterligare 31% bor i en villa som 
de äger. Minst förekommande är det att bo i en hyresrätt i marklägenhet eller radhus. 
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6% 6%
12%

21%

55%

Under 2 år 2-5 år 6-10 år 11-20 år Mer än 20
år

Hur länge har du bott i din nuvarande bostad?

Antal svar = 572

Av svaren framkommer tydligt att det de flesta har bott i sin nuva-
rande bostad länge. En majoritet om 55% har bott i sin nuvarande 
bostad i mer än 20 år, och ytterligare 21% har bott i sin bostad i 11-
20 år. Endast 6% har bott i sin bostad under 2 år, och en lika stor 
andel har bott i sin bostad i 2-5 år. 

60% av respondenterna är mycket nöjda med sin nuvarande bo-
stad, och ytterligare en tredjedel är nöjda. Endast 7% är antingen 
neutrala i frågan eller missnöjda. 
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Antal svar = 570
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Vad av följande stämmer in på din nuvarande bostad?

Antal svar = 571

Att ha en egen tvättmaskin är det som flest respondenter har i sin nuvarande bostad (82%). 73% av respon-
denterna bor nära ett naturområde. Att ha trädgård eller uteplats svarar 61%, och lika stor andel svarar att 
bostaden ligger nära kommunikationer. Minst förekommande är att det finns hiss (26%), dock bor en stor 
andel av respondenterna i egenägd villa. 1% har svarat att inget av dessa alternativ förekommer i sin nuva-
rande bostad. 
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Har du hemtjänst eller någon annan form av 
biståndsbedömd insats i hemmet?

Har du någon annan form av insats, såsom anhörig 
som hjälper till hemma eller RUT-tjänster i ditt hem?

Antal svar = 569 Antal svar = 572

3.2. Stöd och insats

92% har svarat att de inte har någon form av biståndsbedömd 
insats i hemmet eller hemtjänst. 4% har svarat att de har hemtjänst 
och en lika stor andel har svarat ”Annat” i frågan. 

Mer förekommande är det att ha en annan form av insats, som att 
en anhörig hjälper till hemma eller att en har RUT-tjänster i hem-
met. 85% har svarat nej i denna fråga, och 8% har detta lite då 
och då. 7% har denna form av stöd regelbundet. 

4%

92%

4%

Ja, hemtjänst Nej Annat

7% 8%

85%

Ja, regelbundet Ja, lite då och då Nej
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Hur skulle du skatta din nuvarande hälsa

Antal svar = 564

3.3. Hälsa

En majoritet på 80% har svarat att deras hälsa antingen är god eller 
mycket god. 15% har svarat att den inte är särskilt god och ytterligare 4% 
svarade att den inte alls är god. 

4%

15%

58%

22%

2%

Inte alls
god

Inte särskilt
god

God Mycket god Vet ej/ingen
uppfattning
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Enkätfabriken

Enkätfabriken är ett undersökningsföretag med övergripande mål att genom-
föra undersökningar som leder till samhällsutveckling! Sedan starten 2009 har 
det varit givet för oss att låta ett samhällsengagerat förhållningssätt genomsy-
ra såväl företaget som det arbete vi utför. Vi hjälper våra kunder med under-
sökningar så att de kan få den fakta som behövs för att fatta rätt beslut. 

Beroende på din situation eller utmaning väljs den metod som passar just din 
målgrupp bäst. Genom våra modeller och vår kunskap kan vi erbjuda skräd-
darsydda lösningar som resulterar i väl genomarbetade beslutsunderlag. Fo-
kus ligger på att resultaten av en undersökningen ska skapa utveckling för dig 
som beställare av rapporten och samhället i stort!

4. Om oss

Varmt välkommen att 
kontakta oss:

Telefon Göteborg: 031-313 48 78 
Telefon Lund: 046-460 28 78 
Mail: kontakt@enkatfabriken.se
Hemsida: www.enkatfabriken.se

Vi är teamet bakom rapporten:

Rapport av Enkätfabriken
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Undersökningar 
som leder till 
samhällsutveckling!
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

 

 

 

2021-10-05 ÄON 19/0024 

Äldre- och omsorgsnämnden 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny kontaktpolitiker för Hagtorp 
mandatperioden 2018–2022 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden utser XX (x) till kontaktpolitiker för Hagtorp 

(tillsammans med tidigare valda Klaus Dürhagen (MP)) under mandatperioden 

2018-2022.  

Sammanfattning 

Beslut om att införa kontaktpolitiker i Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamheter togs den 28 januari 2019. Under våren uppstod en ledig plats 

som kontaktpolitiker vid Hagtorp, och en ny kontaktpolitiker behöver därför 

utses tillsammans med Klaus Dürhagen (MP).  

Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap 

om och inblick i nämndens verksamhetsområden. Som kontaktpolitiker har du 

även möjlighet att se kopplingen mellan nämndens beslut och resultat/ 

konsekvenser ute i verksamheten. Kontaktpolitikern blir även en av flera 

kontaktvägar mellan nämnden och brukare/anhöriga. 

Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt vid nämndens 

närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 8 

timmar per ledamot och år. Ytterligare information om uppdraget finner du i 

riktlinjerna för kontaktpolitiker. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021

Barnperspektiv 

Att de förtroendevalda besöker verksamheter är viktigt för en förståelse för hur 

verksamheten fungerar i vardagen men det är även ett sätt för de 

förtroendevalda att förstå vilken upplevelse en besökare av verksamheten får. 

Besökare av dessa verksamheter är i många fall barn och ungdomar vilket 

innebär att uppdrag som kontaktpolitiker även tar hänsyn till barnens bästa. 
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2) 
2021-10-05 ÄON 19/0024 

Socialkontoret 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Riktlinjer kontaktpolitiker

2. Lista över Äldre- och omsorgsnämndens tidigare valda kontaktpolitiker

3. Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 
25 oktober 2021, § 50 beslut om bordläggning av ärendet

Beslut sänds till 

 Den valde

 Chef Hagtorp

 Förtroendemannaregistret
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www.upplands-bro.se 

 

Riktlinjer för 
kontaktpolitiker inom 
Äldre- och 
omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 
Äldre- och omsorgsnämnden den 2019-01-28 
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Riktlinjer för kontaktpolitiker inom Äldre- 
och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 
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Riktlinjer för kontaktpolitiker inom Äldre- 
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1 Inledning 
Ett viktigt inslag i Äldre- och omsorgsnämndens sammanfattande 

bedömning över utvecklingen i kommunen, är politikernas besök i 

verksamheterna. Uppdraget som kontaktpolitiker ska även ses som en 

del av Äldre- och omsorgsnämndens kontroll av kvalitet i 

verksamheterna. 

 

2 Uppdrag kontaktpolitiker inom Äldre- och 

omsorgsnämndens verksamhetsområde 
Uppdragen kontaktpolitiker inom Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområde innebär årliga besök samt kontakter med den 

verksamhet som Äldre- och omsorgsnämnden har utsett och där 

samtala med brukare/anhöriga. Ledamöter och ersättare representerar 

nämnden och dess beslut under besöket/kontakten oavsett 

partitillhörighet eller uppfattning i enskild fråga. 

 

3 Uppdragsbeskrivning 
Planering av när besök ska genomföras bör göras upp med respektive 

enhetschef (eller dennes företrädare) på den verksamhet som besöks. 

Ledamöterna och ersättarna ska under sina besök/kontakter med 

verksamheten informera om Äldre- och omsorgsnämndens arbete men 

även samla in information från den verksamhet som besöks. Besöken 

bör företrädesvis göras gemensamt av utsedda kontaktpolitiker.  

Syftet med besöken är att ledamöterna och ersättarna ska få en ökad 

kunskap om, samt inblick i, nämndens verksamhetsområden. Denna 

kunskap och inblick kan komplettera skriftliga underlag och underlätta 

vid beslut i nämnden. Kontaktpolitikern ska även tydliggöra 
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Riktlinjer för kontaktpolitiker inom Äldre- 
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politikerrollen för målgrupp/ verksamhet samt vara en kontaktväg 

mellan politiker och brukare/anhöriga i ledet för en förbättrad dialog.  

När nämndens ledamöter och ersättare uppträder som kontaktpolitiker 

är det viktigt att de följer ett gemensamt förhållningssätt gentemot 

målgrupp/verksamheter. Som kontaktpolitiker företräder man Äldre- och 

omsorgsnämnden och inte sitt parti. Kontaktytan mellan 

kontaktpolitikern och verksamheten är inte en politisk arena och ska 

inte användas för att driva politiska intressefrågor.  

Samtalen med personalen ska avse verksamheten och inte 

problemställningar i den löpande verksamheten så som personalfrågor, 

lokalfrågor och resursfrågor. En enskild kontaktpolitiker ska inte delta i 

den löpande verksamheten och kan inte fatta beslut som rör 

verksamheten. 

3.1 Måltider 

En gång varje år ska de utsedda kontaktpolitiker för vård- och 

omsorgsboenden äta en måltid på den verksamhet som de ansvarar 

över. Efter måltidsbesöket ska kontaktpolitikern fylla i ett formulär som 

lämnas till socialkontoret. Socialkontoret sammanställer formulären och 

lämnar en rapport till äldre- och omsorgsnämnden varje år. Formuläret 

innehåller frågor och har plats för kommentarer. Det är viktigt att varje 

kontaktpolitiker skriver kommentarer för en mer korrekt 

sammanställning samt att det ger en tydligare bild av måltidssituationen 

på våra vård- och omsorgsboenden. Måltiden betalas av 

kontaktpolitikern och ska anmälas till enhetschef (eller dennes 

företrädare) till det vård- och omsorgsboende som besöks av 

kontaktpolitiker senast 2 veckor i förväg. 

 

3.2 Uppdraget innebär sammanfattningsvis: 
• Besök av verksamheten, till exempel i form av studiebesök. 

• Samtala med brukare/anhöriga i den mån de själva önskar 

kontakt och dialog. 
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• Ta del av verksamheternas nedbrutna mål samt dokument som 

verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 

• En gång om år äta en måltid på vård- och omsorgsboendet samt 

utvärdera måltidsbesöket. 

• Återrapportera till Äldre- och omsorgsnämnden om kontakter och 

eventuella frågor som tagits upp under besöken. 

 

4 Spontana besök 
Spontana besök av kontaktpolitiker bör ej förekomma. Respektive 

enhetschef ska alltid informeras i förväg om besök som en enskild 

ledamot eller ersättare ska genomföra. Kontaktpolitikern måste även 

senast 2 veckor innan anmäla sitt måltidsbesök. 

 

5 Rapportering 
Efter varje besök/kontakt med verksamheten ska en rapport lämnas in 

till det närmaste nämndsammanträde efter besöket/kontakten. Denna 

rapportering kan ske såväl muntligt som skriftligt samt kan lämnas in av 

en eller flera kontaktpolitiker. En rapport kan till exempel ta upp en kort 

beskrivning av den besöka verksamheten, allmänna intryck vid besöket 

och eventuella särskilda frågor som tagits upp i kontakten. 

 

6 Ersättning 
Ersättning utgår med högst 8 timmar/år och ledamot. 
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Lista över valda kontaktpolitiker i Äldre- och omsorgsnämnden 

Senast reviderad 2021-10-04 
 

 

Gårdsråd vid dagcentralen, Kungsängen  

Anni Ullberg (S) och Irene Eklöf (L) 
 

Gårdsråd vid dagcentralen, Bro  
Kimmo Lindstedt (S) och Marianne Manell (KD)  

 

Kontaktpolitiker vid Norrgården/ Allégården  
Morgan Lindholm (S) och Björn Liljedahl (M)  

 

Kontaktpolitiker vid Kungsgården  
Juan Chacon (S) och Irene Eklöf (L)  

 

Kontaktpolitiker vid Hagtorp  

Klaus Dürhagen (MP) och vakant 
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PROTOKOLLSUTDRAG 11 (15) 

Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-10-25 

§ 50 Val av ny kontaktpolitiker för Hagtorp 
mandatperioden 2018–2022 
Dnr ÄON 19/0024 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 

Beslut om att införa kontaktpolitiker i Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamheter togs den 28 januari 2019. Under våren uppstod en ledig plats 

som kontaktpolitiker vid Hagtorp, och en ny kontaktpolitiker behöver därför 

utses tillsammans med Klaus Dürhagen (MP).  

Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap 

om och inblick i nämndens verksamhetsområden. Som kontaktpolitiker har du 

även möjlighet att se kopplingen mellan nämndens beslut och resultat/ 

konsekvenser ute i verksamheten. Kontaktpolitikern blir även en av flera 

kontaktvägar mellan nämnden och brukare/anhöriga. 

Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt vid nämndens 

närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 8 

timmar per ledamot och år. Ytterligare information om uppdraget finner du i 

riktlinjerna för kontaktpolitiker. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden utser XX (x) till kontaktpolitiker för Hagtorp 

(tillsammans med tidigare valda Klaus Dürhagen (MP)) under mandatperioden 

2018-2022.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tina Teljstedt (KD) föreslår att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, förslag om 
bordläggning, och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-10-25 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Enhetschef Hagtorp 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

 

 

   

 

2021-11-16 ÄON 19/0024  

Äldre- och omsorgsnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av kontaktpolitiker för Humana Lillsjö 
Badväg mandatperioden 2018-2022 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden utser XX (x) och XX (x) till kontaktpolitiker för 

Humana Lillsjö Badväg under mandatperioden 2018-2022. 

Sammanfattning 

Beslut om att införa kontaktpolitiker i Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamheter togs den 28 januari 2019. Det har ännu inte valts några 

kontaktpolitiker till Humana Lillsjö Badväg, och ett val behöver därför 

genomföras. 

Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap 

om och inblick i nämndens verksamhetsområden. Som kontaktpolitiker har du 

även möjlighet att se kopplingen mellan nämndens beslut och resultat/ 

konsekvenser ute i verksamheten. Kontaktpolitikern blir även en av flera 

kontaktvägar mellan nämnden och brukare/anhöriga. 

Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt vid nämndens 

närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 8 

timmar per ledamot och år. Ytterligare information om uppdraget finner du i 

riktlinjerna för kontaktpolitiker. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2021 

Barnperspektiv 

Att de förtroendevalda besöker verksamheter är viktigt för en förståelse för hur 

verksamheten fungerar i vardagen men det är även ett sätt för de 

förtroendevalda att förstå vilken upplevelse en besökare av verksamheten får. 

Besökare av dessa verksamheter är i många fall barn och ungdomar vilket 

innebär att uppdrag som kontaktpolitiker även tar hänsyn till barnens bästa. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-11-16 ÄON 19/0024 

 
 

 

Socialkontoret 

  

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Riktlinjer kontaktpolitiker 

2. Lista över Äldre- och omsorgsnämndens tidigare valda kontaktpolitiker 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Chef Humana Lillsjö Badväg 

 Förtroendemannaregistret 
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www.upplands-bro.se 

 

Riktlinjer för 
kontaktpolitiker inom 
Äldre- och 
omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 
Äldre- och omsorgsnämnden den 2019-01-28 
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1 Inledning 
Ett viktigt inslag i Äldre- och omsorgsnämndens sammanfattande 

bedömning över utvecklingen i kommunen, är politikernas besök i 

verksamheterna. Uppdraget som kontaktpolitiker ska även ses som en 

del av Äldre- och omsorgsnämndens kontroll av kvalitet i 

verksamheterna. 

 

2 Uppdrag kontaktpolitiker inom Äldre- och 

omsorgsnämndens verksamhetsområde 
Uppdragen kontaktpolitiker inom Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområde innebär årliga besök samt kontakter med den 

verksamhet som Äldre- och omsorgsnämnden har utsett och där 

samtala med brukare/anhöriga. Ledamöter och ersättare representerar 

nämnden och dess beslut under besöket/kontakten oavsett 

partitillhörighet eller uppfattning i enskild fråga. 

 

3 Uppdragsbeskrivning 
Planering av när besök ska genomföras bör göras upp med respektive 

enhetschef (eller dennes företrädare) på den verksamhet som besöks. 

Ledamöterna och ersättarna ska under sina besök/kontakter med 

verksamheten informera om Äldre- och omsorgsnämndens arbete men 

även samla in information från den verksamhet som besöks. Besöken 

bör företrädesvis göras gemensamt av utsedda kontaktpolitiker.  

Syftet med besöken är att ledamöterna och ersättarna ska få en ökad 

kunskap om, samt inblick i, nämndens verksamhetsområden. Denna 

kunskap och inblick kan komplettera skriftliga underlag och underlätta 

vid beslut i nämnden. Kontaktpolitikern ska även tydliggöra 
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politikerrollen för målgrupp/ verksamhet samt vara en kontaktväg 

mellan politiker och brukare/anhöriga i ledet för en förbättrad dialog.  

När nämndens ledamöter och ersättare uppträder som kontaktpolitiker 

är det viktigt att de följer ett gemensamt förhållningssätt gentemot 

målgrupp/verksamheter. Som kontaktpolitiker företräder man Äldre- och 

omsorgsnämnden och inte sitt parti. Kontaktytan mellan 

kontaktpolitikern och verksamheten är inte en politisk arena och ska 

inte användas för att driva politiska intressefrågor.  

Samtalen med personalen ska avse verksamheten och inte 

problemställningar i den löpande verksamheten så som personalfrågor, 

lokalfrågor och resursfrågor. En enskild kontaktpolitiker ska inte delta i 

den löpande verksamheten och kan inte fatta beslut som rör 

verksamheten. 

3.1 Måltider 

En gång varje år ska de utsedda kontaktpolitiker för vård- och 

omsorgsboenden äta en måltid på den verksamhet som de ansvarar 

över. Efter måltidsbesöket ska kontaktpolitikern fylla i ett formulär som 

lämnas till socialkontoret. Socialkontoret sammanställer formulären och 

lämnar en rapport till äldre- och omsorgsnämnden varje år. Formuläret 

innehåller frågor och har plats för kommentarer. Det är viktigt att varje 

kontaktpolitiker skriver kommentarer för en mer korrekt 

sammanställning samt att det ger en tydligare bild av måltidssituationen 

på våra vård- och omsorgsboenden. Måltiden betalas av 

kontaktpolitikern och ska anmälas till enhetschef (eller dennes 

företrädare) till det vård- och omsorgsboende som besöks av 

kontaktpolitiker senast 2 veckor i förväg. 

 

3.2 Uppdraget innebär sammanfattningsvis: 
• Besök av verksamheten, till exempel i form av studiebesök. 

• Samtala med brukare/anhöriga i den mån de själva önskar 

kontakt och dialog. 
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• Ta del av verksamheternas nedbrutna mål samt dokument som 

verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 

• En gång om år äta en måltid på vård- och omsorgsboendet samt 

utvärdera måltidsbesöket. 

• Återrapportera till Äldre- och omsorgsnämnden om kontakter och 

eventuella frågor som tagits upp under besöken. 

 

4 Spontana besök 
Spontana besök av kontaktpolitiker bör ej förekomma. Respektive 

enhetschef ska alltid informeras i förväg om besök som en enskild 

ledamot eller ersättare ska genomföra. Kontaktpolitikern måste även 

senast 2 veckor innan anmäla sitt måltidsbesök. 

 

5 Rapportering 
Efter varje besök/kontakt med verksamheten ska en rapport lämnas in 

till det närmaste nämndsammanträde efter besöket/kontakten. Denna 

rapportering kan ske såväl muntligt som skriftligt samt kan lämnas in av 

en eller flera kontaktpolitiker. En rapport kan till exempel ta upp en kort 

beskrivning av den besöka verksamheten, allmänna intryck vid besöket 

och eventuella särskilda frågor som tagits upp i kontakten. 

 

6 Ersättning 
Ersättning utgår med högst 8 timmar/år och ledamot. 
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Lista över valda kontaktpolitiker i Äldre- och omsorgsnämnden 

Senast reviderad 2021-10-04 
 

 

Gårdsråd vid dagcentralen, Kungsängen  

Anni Ullberg (S) och Irene Eklöf (L) 
 

Gårdsråd vid dagcentralen, Bro  
Kimmo Lindstedt (S) och Marianne Manell (KD)  

 

Kontaktpolitiker vid Norrgården/ Allégården  
Morgan Lindholm (S) och Björn Liljedahl (M)  

 

Kontaktpolitiker vid Kungsgården  
Juan Chacon (S) och Irene Eklöf (L)  

 

Kontaktpolitiker vid Hagtorp  

Klaus Dürhagen (MP) och vakant 
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