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1. Sammanfattning  
 

Kommunfullmäktige har i sin budget gett beredningarna för Samhälle och Utveckling samt 
Trygghet och Stöd i uppdrag att ta fram en policy för hållbar bostadsförsörjning.  

Den ökade medellivslängden i Sverige och i Kungälvs kommun innebär att andelen äldre blir 
större. Samtidigt syns en positiv utveckling, där fler äldre har en bättre hälsa och lever ett aktivt 
liv. I Kungälvs kommun bor endast cirka 4 procent av alla 65 år och äldre i vård och 
omsorgsboende. Framtida scenario är att fler bor kvar i den egna bostaden och mer av hälso- och 
sjukvården kommer att ske där, vilket kommer att ställa ökade krav på den egna bostaden.  
 
Flyttbenägenheten är låg bland seniorer, många planerar inte i tid för sitt boende utan bostaden 
kan bli ett hinder för det goda livet. Det är den enskildes egna ansvar att bo i en ändamålsenlig 
bostad för att kunna leva ett självständigt och gott liv. Prioriterat är därför att skapa incitament 
för attraktiva boendemiljöer för seniorer samt stimulera äldre att flytta till dessa om den 
nuvarande bostaden inte matchar individens behov. 

Kungälvs framtida bostadsbyggande behöver innehålla valmöjligheter för alla generationer. 
Bostaden än möjlighet till ett självständigt liv. Utifrån dimensionerna social-, ekologisk- och 
ekonomisk hållbarhet, är äldres boende en strategisk fråga. Det finns en förhoppning om att 
flyttkedjor ska starta genom att äldre lämnar opraktiska bostäder för att flytta till mer 
ändamålsenliga bostäder.   

Policyn ger riktlinjer kring:   

• Att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende. 
• Möjliggör byggandet av ändamålsenliga bostäder. 
• Få äldre att flytta till bostäder för ett gott självständigt liv. 

Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad rörlighet på bostadsmarknaden, där 
äldre stimuleras att planera sitt framtida boende i det smarta samhället. Det smarta samhället är 
för oss att använda digitala, tekniska hjälpmedel och andra innovationer för ett gott liv. 

 

2. Vision  
 

Visionen - ett Kungälv där kommunen uppmuntrar, underlättar och möjliggör olika former av 
bostäder för en hållbar bostadsförsörjning. Där äldre tar ansvar för att i tid planera sitt boende 
för ett gott liv, där rätt boendeform bidrar till ytterligare fler självständiga år.  
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3. Syfte   
 

Äldres boende är en strategisk fråga, där kommunens olika sektorer, bolag och fastighetsägare 
bör samverka kring skapande av nya bostäder. Bostäder som tillgodoser behov av fysisk 
tillgänglighet, olika alternativ, närhet till service och gemenskap där moderna innovationer 
används för att skapa ett bra liv samt minska kostnader för särskilt boende och hemtjänst. 
Policyn syftar till att äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i 
det ordinarie bostadsbeståndet och på så sätt frigöra bostäder och bostadsyta. Policyn ska:  

• Öka självständighet  
• Motverka ensamhet och öka gemenskap 
• Möjliggöra aktivt liv 
• Öka tillgänglighet  
• Främja hållbart boende  

 

4. Mål och viljeinriktning 
 

Målet med policyn Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning är:   

• Att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende.  
• Att få äldre att flytta till bostäder för ett gott självständigt liv.  
• Ett hållbart resursutnyttjande av boyta.  
• Att använda digitala och tekniska lösningar. 

 

4.1 Öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende   
 
Kungälvs kommun ska:  
 

• Föra en dialog med unga seniorer kring betydelsen att agera proaktivt utifrån sin egen 
boendesituation och möjliggöra ett självständigt gott liv.  

• Informera och tydliggöra kommunens ansvar och individens egna ansvar att exempelvis 
ställa sig i bostadskö.  

• Ta del av befolkningsprognoser samt analysera nya behov, omsättning av platser, 
inflyttningar samt teknikutvecklingens påverkan. 

• Utifrån bostadsförsörjningsprogrammet ska kunskapen kring äldres boendesituation 
beaktas i stadsbyggande för att skapa ändamålsenligt boende.  
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4.2 Få äldre att flytta till bostäder för ett gott liv  
 
Kungälvs kommun ska:  
 

• I dialog med allmännyttan och fastighetsägare göra det enklare att ställa sig i bostadskö. 
• I dialog med byggherrar, bostadsbolag öka kunskapen och nytänkandet kring sätt att 

arbeta med tillgänglighet för det smarta samhället i befintligt bostadsbestånd. 
• Vid nybyggnation utgå från att bygga blandat för olika åldrar samt närhet till service och 

kollektivtrafik. 
• Utveckla rådgivningen avseende tillgänglighet för det smarta samhället i samband med 

bygglov och kvalitetskontroll. 
• Verka för att flerbostadshusbeståndet vid ombyggnation ska tillgänglighetsanpassas för 

det smarta samhället. 
• Verka för fler attraktiva boendeformer på den öppna marknaden för att möta 

målgruppens behov och önskemål. 
• Stimulera frivilliga insatser som till ett exempel ”peer to peer” (jämlikar hjälper varandra) 

eller andra initiativ från civilsamhället.  
• Fokusera på strategiska områden där kommunen kan påverka tillskott av bostäder för 

äldre. 
• Markanvisa med krav på ändamålsenlighet och olika typer av boende för äldre. 
• Prioritera byggare som bygger till rimlig hyra, långsiktiga förvaltare. 
• Samordna sektorer Trygghet och Stöd och Samhälle och Utveckling för att färdigställa 

ändamålsenliga bostäder för gruppen äldre på rätt plats inom ny exploatering. 
• Vid nybyggnation utgå från möjligheten till att samutnyttja lokaler och utemiljöer för olika 

målgrupper.  
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5. Bakgrund   
 
Äldres boendemiljö ska bidra till ett självständigt och gott liv som kan skjuta upp behov av vård 
och omsorg om den utformas på rätt sätt. 1 Kartläggningar visar att äldre i Kungälvs kommun till 
viss del bor utspritt. En utmaning är att få medelålders och äldre att flytta till en ändamålsenlig 
bostad. Många äldre personer bor kvar i stora otillgängliga eller svårskötta bostäder. Genom ett 
proaktivt arbete kring äldres boende skapas möjlighet till ytterligare självständiga år, men även 
möjligheter till nya boende för exempelvis barnfamiljer. Kommunen, byggherrar, fastighetsägare 
och arkitekter har ett ansvar att skapa hållbara bokedjor.  
 
Redan idag finns goda exempel kring funktionella bostäder för målgruppen äldre. I kommunens 
olika serviceorter, som i Ytterby på Klevevägen och i Kareby vid Hagenvägen finns redan dessa 
ändamålsenliga bostäder. I Kungälvs centrum har Förbo byggt kvarteret Kvarnen med hyresrätter 
för målgruppen 70 år och äldre. Kungälvsbostäder har i Komarken förtätat med ett 
trygghetsboende. I Kongahälla invigde Riksbyggen hösten 2020 sitt eget boendekoncept.  För att 
äldre ska vilja flytta dit ska dessa bostäder vara attraktiva och tillföra individen något. 
 
I Sverige ökar medellivslängden och äldre lever längre än tidigare. I Kungälvs kommun har den 
yngre pensionärsgruppen, 65–79-år, ökat stadigt sedan 1980. Ökningen har varit extra stor, då de 
stora kullarna födda på 1940-talet kommit in i dessa åldrar. Den närmaste framtiden medför 
därmed en ökning i åldersgruppen 80 år eller äldre.2 Den åldrande befolkningen innebär att 
efterfrågan på omsorgstjänster ökar och att allt färre människor i yrkesarbetande åldrar ska 
försörja allt fler som inte arbetar.3  Den demografiska försörjningskvoten visar hur många 
personer en person i arbetsför ålder behöver försörja utöver sig själv.  
 

 
Diagram 1: Nationell demografisk försörjningskvot.  
Källa: SCB 4 

 
1 Karlsson, Hermansson & Sandberg, 2012 Ekonomisk analys, Görbra för äldre. FoU i Väst  
2 Kungälvs kommun Befolkningsprognos 2019 - 2023 med utblick mot 2028 
3 Mörk, E, G Ó Erlingsson och L Persson (2019), Kommunernas framtid, SNS, Stockholm 
4 https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/befolkning/befolkningsstruktur/ 
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I diagrammet ovan går det att följa hur försörjningskvoten utvecklats över tid men även hur stor 
del av kvoten som utgörs av respektive undergrupp. Idag ligger försörjningskvoten på 77. Det vill 
säga att det på 100 personer i arbetsför ålder går 77 personer som antingen är yngre eller äldre. 
Närmare bestämt är 41 av dessa yngre än 20 år och 36 personer är äldre än 65 år. Befolkningens 
ålderssammansättning kommer förändras. Framförallt kommer andelen äldre över 65 år öka och 
förväntas 2070 uppgå till nära 25 procent av befolkningen. Det här skulle i så fall innebära att den 
demografiska försörjningskvoten stiger till 89.  
 

5.1 Äldres geografiska fördelning i Kungälvs kommun 
 
Nedan redovisas var olika åldersgrupper bor i Kungälvs kommun, dels utifrån intervallet 60 år 
och äldre samt mellan 55 och 65 år.  
 

Karta 1: Befolkning äldre än 60 år fördelade i Kungälvs kommunen.  
Källa: Befolkningsregister 2020-05-25 
 
I de röda områdena bor fler än 200 som är över 60 år och i de rosa 150 - 199. Av de som är 60 
plus samt 70 plus i Kungälv, bor 2/3 i småhus och 1/3 i flerbostadshus. Vid jämförelse har 
Kungälvs kommun hög andel äldre som äger sitt eget boende.  
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Karta 2: Befolkning äldre än 60 år fördelade i Centrala Kungälv.  
Källa: Befolkningsregister 2020-05-25 

Större delen av befolkningen över 60 år bor i centrala Kungälv, merparten av dessa inom de 
mörkröda områden som är Komarken samt Selma Lagerlöfsgata, Trollhättevägen och Ivar 
Claessonsgata i centrala Kungälv.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta 3: Befolkning äldre än 60 fördelade i Ytterby.  
Källa: Befolkningsregister 2020-05-25 
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När det gäller Ytterby samt åldersintervallet 60 år och äldre bor flest i centrala Ytterby följt av 
Övre och Nedre Tega, Tornhaga och Tunge. 
 

 
Karta 4: Befolkning 55 - 65 år fördelade i Kungälvs kommunen.  
Källa: Befolkningsregister 2020-05-25 
 
Kartan ovan visar befolkningen mellan 55–65 år. Jämfört åldersgruppen 60 år och äldre finns en 
större spridning över hela kommunen. Noterbart är en relativt hög andel i Kode, vilket även om 
tio år kan resultatera en hög andel 65 år och äldre.  

5.2 Ekonomi äldre  
 

Utifrån SCB:s nationella inkomstrapport har gruppen 65 år eller äldre lägre sammanräknad 
förvärvsinkomst än 20–64-åringarna. Kvinnorna har lägre inkomst än männen. Dock har 
skillnaden minskat över tid, vilket syns tydligast bland kvinnor i åldersgruppen 65–69 år.5 
Kungälvs kommun förhåller sig dock väl i jämförelse med övriga Västra Götalandsregionen.  
 
65 + år (2018) Kungälv  VGR 
män 304,7 278,7 
kvinnor 230,4 202,6 
totalt 264,4 238,0 

 
Tabell 1:  År 2018. Nettoinkomst 65 + år medelinkomst kön, ålder och år.  
Källa: SCB Statistikdatabas     
 
Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är 
mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen. Både i åldersintervallet 65 - 79 år samt 
äldre än 80 år är andelen lägre i Kungälvs kommuns jämfört med det regionala genomsnittet. 
Samtidigt finns även i Kungälvs kommun en högre andel kvinnor med låg inkomststandard. 
 

 
5 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-
inkomstfordelning/inkomster-och-skatter/pong/statistiknyhet/inkomster-och-skatter-inkomstrapport-2017/ 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/inkomster-och-skatter/pong/statistiknyhet/inkomster-och-skatter-inkomstrapport-2017/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/inkomster-och-skatter/pong/statistiknyhet/inkomster-och-skatter-inkomstrapport-2017/
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2018  Kungälv  VGR 
65 - 79 år 7,0 12 
Ensamstående 
kvinnor 6 

23,4  29,5 

Ensamstående män  15,9  23,8 
80+ år 19,8 23,4 
Ensamstående 
kvinnor  

38,5  40,1 

Ensamstående män  17,6  21,8 
 
Tabell 2. År 2018 Andel personer i hushåll med inkomst <60 procent av medianvärdet efter 
region, ålder, hushållstyp.    
Källa: SCB Statistikdatabas 
 

5.3 Äldres situation på bostadsmarknaden  
 

Flyttfrekvensen bland äldre är generellt låg och har varit så under en längre tid. Det finns en 
förhoppning om att flyttkedjor ska starta genom att äldre lämnar äldre bostäder för att flytta till 
mera ändamålsenliga bostäder i nyproduktion. Incitamentet kan till synes vara svagt att flytta, från 
exempelvis en villa med avbetalade lån och låga månadskostnader till en bostadsrätt alternativt 
hyresrätt. Försäljning av villan generera oftast en hög vinst, där beskattning i dagsläget utgörs av 
22 %.  Möjlighet finns även att skjuta upp beskattningen utan att betala någon ränta vid köp av 
en mer passande bostad. 

Bland äldre, i synnerhet äldre kvinnor, finns en grupp personer med begränsat ekonomiskt 
utrymme. Äldre med svag ekonomi kan ha svårt att flytta till ett boende som motsvarar deras 
behov. Orsakerna kan vara att det egna kapitalet är litet, priserna är höga och utbudet av 
hyresrätter med låg hyra är begränsat. Vidare har ökade krav på amortering och egenfinansiering 
vid köp av bostad tillkommit. Det är därför viktigt att i god tid ställa sig i bostadskö.  

 

5.4 Begrepp bostäder för seniorer på den ordinarie bostadsmarknaden 
 

Denna policy innefattar inte ”äldreboende” utan fokuserar på bostäder för seniorer på den 
ordinarie bostadsmarknaden.  
 
Nedan följer en enklare förklaring kring vanligt förekommande begrepp: seniorbostad, 
trygghetsbostad och bogemenskap. Notera att dessa begrepp går in i varandra och öppnar för 
tolkningar.  
 
 
 
 
 

 
6 Avser kategorin ensamstående kvinnor och män utan barn. 
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Seniorbostad  
 
Seniorbostäder är helt vanliga bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. Seniorboenden kan 
skilja sig mycket åt i sin utformning och i vad de har att erbjuda. Ibland är det enda utmärkande 
att alla som bor i fastigheten är över en viss ålder, medan andra boenden erbjuder service och 
aktiviteter. 
 
Trygghetsbostäder  
 
Det statliga investeringsstödet ges till bostäder som hyrs ut till personer över 65 år och har 
utrymmen för gemensamma måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal 
under dagtid. Stödet motsvarar drygt 200 kr/kvm och år. 

Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder där en person i hushållet är 70 år eller äldre. 
Villkoren för att få statligt stöd till bland annat ny- eller ombyggnation till trygghetsbostäder 
framgår av svensk författningssamling; ”Förordning (2016:848) om statliga stöd för att anordna 
och tillhandahålla bostäder för äldre personer”. 
 
Trygghetsbostäder är inte en biståndsprövad insats.7 Trygghetsbostäder är en boendeform i 
lägenhet med eget hyreskontrakt som den enskilde söker och hyr via fastighetsägare/hyresvärdar 
som innehar denna form av lägenhet i sitt bestånd. Fastighetsägaren ansvarar för en särskild kö 
till lägenheterna. Om boende behöver någon form av stöd och hjälp för sin dagliga livsföring ska 
detta sökas via socialtjänsten, där en biståndshandläggare kan bevilja t. ex. hemtjänst. 
 
Bogemenskap 
 
Utifrån Boverket är bogemenskap, eller gemenskapsboende, ett samlingsnamn för boendeformer 
som präglas av utökade möjligheter till samvaro och gemenskap i vardagen, grannar emellan.8 
Det finns ofta väl tilltagna utrymmen för spontant umgänge och gemensamma aktiviteter i en 
bogemenskap. Entréer, trapphus och andra kommunikationsytor brukar vara utformade med 
tanke på att det ska kännas naturligt att stanna till för en pratstund där. 
 
I en bogemenskap har varje hushåll sin egen lägenhet, fullt utrustad, och därutöver tillgång till 
utrymmen för gemensamma aktiviteter. För att hålla nere kostnaderna kan lägenheterna vara 
något mindre till ytan än i ett vanligt flerbostadshus. 
 
En bogemenskap kan också vara en grupp av människor som utifrån sina egna ambitioner 
tillsammans planerar och låter bygga.  Det handlar alltså om att de som ska bo i huset gemensamt 
går ihop, planerar dess utformning och är sin egen byggherre.9 Goda exempel på detta finns 
bland annat i Tyskland, där boendekostnader har minimerats.  
 

 
7 Det finns en form av trygghetsbostad som erbjuds äldre personer utifrån en enkel biståndsprövning som kallas för 
biståndsbedömt trygghetsboende. Prop 2017/18:273 ger kommuner rätt att skapa den här typen av bostad för 
personer som inte behöver heldygnsvård. 
8 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsforsorjning/bygg-
bogemenskaper/bogemenskaper/ 
9 https://goteborg.se/wps/portal/start/bostader-och-boendemiljo/bostader-och-lokaler/byggemenskap--
gemensamhetsboende/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziQw0NAi2cDB0NLMIc3Qwczdw9vFwCD
AwsvA30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigA_kjnB/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
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Bo nära eller ”Vi som vill bo i kollektiv” är en rörelse som vinner mark. Likasinnade personer bor 
i kollektiv där man kanske har gemensamt kök och vardagsrum men med egna sovrum och 
badrum. 
 

5.5 Bostadspolitiska mål nationellt, regionalt och kommunalt  
 
För att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och att fullt ut delta på 
livets alla områden behöver samhället bli mer tillgängligt enligt artikel 9 i FN-konventionen. Det 
handlar bland annat om att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till den fysiska 
miljön på samma villkor som andra.  
 
Kommunen ska, enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383), skapa 
förutsättningar för att alla i kommunen lever i goda bostäder och främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
 
Det övergripande nationella bostadspolitiska målet är att: 10 
 

Alla ska ges förutsättningar för att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande 
och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende och bebyggelsemiljön ska bidra till jämlika 
och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid 
planering och förvaltning ska en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utvecklig vara grund för 
verksamheten.  
 

6. Relation till andra styrdokument och strategiska mål  
 

Utifrån Policy för styrdokument (KS2019/1577) definieras policy som en övergripande 
avsiktsförklaring. Policyn vägleder och anger förhållningssätt samt vilka värden som ska beaktas.   

Policy Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning tar sin utgångspunkt utifrån följande av 
kommunfullmäktiges strategiska mål:  

• En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet 
• Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt fritid- och kulturliv 
• En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 

Policyn har en tydlig koppling till Bostadsförsörjningsprogram Kungälvs kommun 2020 - 2022 
(KS2019/1645).  Enligt programmet bör nya bostäder planeras så att det erbjuds olika 
boendeformer (småhus, flerbostadshus) med blandade upplåtelseformer. Vidare betonas att det 
bör finnas bostäder för livets alla skeden i alla kommunens centralorter, tillgänglighet till 
attraktiva bostäder samt tillgänglighet inom bostaden. Nya bostäder ska planeras både utifrån 
samhälls- och privatekonomiskt hållbara perspektiv. God tillgänglighet och närhet mellan 
bostäder och service bidrar till ett ekonomiskt hållbart samhälle och boende.   

Utifrån programmet ska kommunen underlätta för äldre att flytta från en större bostad till en mer 
ändamålsenlig och tillgänglig. Vidare betonas att äldres bostäder ska vara tillgängliga, nära service 

 
10 Riksdagsbeslut i december 2003 proposition 2002/2003:1, rskr 2003/04:72 



13 
 

och kollektivtrafik, vilket i sin tur skapar förutsättningar att bo kvar i den egna bostaden så länge 
som möjligt. 

Policyn har även relation till kommunens lokalförsörjningsplan.   

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (KS2019/0202) har som mål att tillsammans med 
civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga institutioner öka 
innanförskapet i Kungälvs kommun. Utifrån ett äldreperspektiv betonas i programmet 
exempelvis: 

• Underlätta bokedjan för äldre. 
• Blandad bebyggelse för god folkhälsa och gemenskap.  

 
Behovet av ett aktivt arbete kring äldres boende lyfts även i programmets underliggande 
Äldreplan.  
 

7. Levandegöra 
 

Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad rörlighet på bostadsmarknaden. 
Många äldre kan tänka sig att flytta till ett mer tillgängligt boende och genom att erbjuda 
attraktiva alternativ kan villan eller lägenheten som känns stor och ödslig för en ensamboende bli 
ett nytt hem för en barnfamilj. De äldres behov av olika typer av bostäder ska vara grunden för 
kommunens långsiktiga planering. Äldre ska i god tid få information och stöd att planera sitt 
framtida boende. Allmännyttan har ett särskilt ansvar för att bygga bostäder för äldre i samarbete 
med äldreomsorgen. 

Policy Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning ska användas vid:  

• revideringen av Översiktsplan.  
• planbesked, när ansökan om bostäder för äldre inkommer.  
• kommunens markanvisningstävlingar, där bostäder för äldre planeras att byggas.  
• uppföljning av kommunens äldreplan  
• regelbundna informationskampanjer om det egna ansvaret och vilka möjligheter som 

finns 

8. Uppföljning  
 

Policyn gäller fram till 2027, med möjlighet att revidera utifrån nuläge och omvärldsanalys.  
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