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Referens: John Rawley

Dialogforum Tumba- om boendeformer för äldre
Dag och tid

8 mars 2012 kl. 18.30

Plats

Seniorhuset Tumba

Närvarande

Ledamöter i dialogforum Boende i Tumba
Maria Brodin (S), ordförande 16, 9 män och 7 kvinnor
i dialogforum
Övriga
Nooshi Dadgostar (V)
Stig Dedering, HjälpmedelsinstituNirlep Singh (S)
tet
Berit Larsson (S)
Maria Lövqvist Persson, verksamGuillermo Ferrada (S)
hetschef inom vård och omsorgsYngve Jönsson (M)
förvaltningen
Karin Ekeståhl (M)
John Rawley, områdesutvecklare
Heidi Hemftling (FP)
Sonia Rossi (BP)

Ej närvarande

Klara Soma (MP)
Helena Schemat (SD)

Temat för dialogforum i Tumba den 8 mars var hur boende i området såg på
olika boendeformer för äldre. Maria Brodin inledde med att hälsa alla välkomna.
Hjälpmedelsinstitutet berättar om olika bostadsformer
Därefter berättade Stig Dedering lite om Hjälpmedelsinstitutet, som är en
ideell förening som på uppdrag av staten samlar kunskaper om äldre och deras behov. En stor del av institutets arbete rör boendefrågor där man bevakar
utveckling och forskning.
Dagens pensionärer lever längre och är friskare. De tillhör olika generationer
och varannan person kommer att bli 100 år. Man kan inte längre prata om
äldre som en grupp eftersom de i dag har olika värderingar och livsstilar.
Skillnaderna mellan olika pensionärsgrupper ökar hela tiden. Om 20 till 30 år
kommer var fjärde svensk att vara 65+..
90 % bor idag ordinärt i villor, radhus, bostadsrätter eller hyresrätter, men
hälften av dessa bostäder är mindre lämpliga ur tillgänglighetssynpunkt.
Seniorbostäder med god tillgänglighet finns på den ordinarie bostadsmarknaden, 33.000 sådana har byggts de senaste 20 åren.
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Bogemenskaper med gemensamma utrymmen, gemensam mathållning, men
ingen personal finns i 10 hus i Sverige. I vårt grannland Danmark däremot
finns hela 220 stycken.
Trygghetsbostäder byggs det en hel del av och det finns nu 4.300 lägenheter.
Där finns viss personal och man måste vara över 70 år för att komma i fråga
för en lägenhet.
Särskilda boende har i dag 94.000 platser.5 till 6 % av dem som är över 80 år
bor så. Man räknar med att en plats inom de särskilda boendena kostar från
en halv miljon per år.
Hur får man reda på hur folk vill bo?
Det får man genom enkäter, intervjuer, samtal i fokusgrupper och genom
medborgardialog. Man för också samtal med pensionärsorganisationer och
äldreråd samt gör trendspaningar och framtidsanalyser.
Kan man lita på svaren?
Människor har svårt att veta vilka olika alternativ som finns och hur man vill
bo i framtiden. Det blir ofta generaliseringar som att de flesta vill bo så här:
De flesta vill bo kvar i sina bostäder eller flytta till tillgänglighetsanpassade
lägenheter som seniorboende och trygghetsboende. Boendet är konstant även
om livet ändras. Man vill gärna ha plats för släkt och vänner och minnen.
Är det viktigt att bo kvar till varje pris? Man bör planera i förväg så att man
själv kan välja olika alternativ. Kvarboende är inte alltid ett bra alternativ i
längden.
För att lyckas med äldreomsorgen bör kommunerna samverka med andra aktörer och satsa på en mångfald av olika boendeformer. Man bör också stötta
initiativ från olika grupper och informera om vilka alternativ som finns.
Stigs föredrag finns bifogat som bildspel.
Sedan berättade Maria Lövkvist Persson om vård och omsorgsförvaltningen
och dess organisation. Hon gick också igenom de olika boenden som finns i
dag i Tumba och vad som planeras för framtiden.
Även hennes genomgång bifogas som bildspel.
Gruppdiskussioner
Deltagarna delade in sig i grupper. Här följer en sammanfattning av det som
kom fram i dessa diskussioner:
•
•
•
•

Vi vill ha ett eget boende
Få hjälp med tunga tjänster
Vi vill ha hyresrätter men stora lägenheter
Vi vill bo centralt så att man kommer åt handel och service utan problem
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det borde införas trygghetscertifiering
Vi vill bo centralt i stora lägenheter
Det skall vara blandade åldrar
Vi kommer att behöva olika boenden beroende på kulturellt bakgrund
Det skulle finnas mellanboenden att kunna flytta till efter villan
Vore bra att kunna välja, inte flytta ifrån utan flytta till
Folk bor kvar för att det inte finns alternativ
Boviera är ett företag som bygger seniorboenden. Det bygger gärna i
Botkyrka
Seniorboenden inom Botkyrkabyggen
Det finns juniorpensionärer och seniorpensionärer
40-talisterna borde flytta ut från sina bostäder så att barnfamiljer kunde flytta in
Hur påverkar man människor att planera sitt boende innan de tvingas
till det?
Man kan inte planera, det händer saker som man inte förutsett som
sjukdomar

Avslutning
Maria tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Minnesanteckningarna skickas till vård och omsorgsnämnden, tekniska nämnden och
Botkyrkabyggen.
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