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Sammanfattning 
Kommunen tillstyrker principerna i utredningens förslag till författningsändring utom vad avser 
regler för investeringsstöd till Trygghetsboende. Kommunen anser att förordningen om investe
ringsstöd bör formuleras så att även yngre pensionärer och andra personer med särskilda behov 
skall kunna bo i ett trygghets boende. Vidare bör viss flexibilitet i regelsystemet eftersträvas så att 
trygghetsbostäder kan tillskapas i minder enheter på orter där endast mindre flerbostadshuspro
jekt kan bli aktuella. 

Kartlagt behov 
Kommunen har under året med bistånd av Nätverket Aktiv Senior genomfört en inventering av 
flerbostadshusen i kommunen vilken kan nås via http://www.seni.orbo.nu/lahohn. I inventerings
arbetet har samtliga deltagande fastighetsägare och byggherrar varit positiva till att i möjlig mån 
undanröj a hinder och ställa krav på tillgänglighet vid nyproduktion. Dock fick vi signaler att ti
digare stöd till trygghetsbostäder genom sitt regelverk bedömdes utgöra en för stor ekonomisk 
risk för byggherrarna. Särskilt har den absoluta regeln om 70 års ålder för möjlighet till trygg
hetsbostad verkat avskräckande. Ä ven det ekonomiska incitamentet har ansetts för lågt. I många 
av de mindre tätorterna byggs små flerbostadshusenheter och kostnaden för de speciella åtgär
derna för trygghetsbostäderna kan här blir relativt höga i förhållandet till hela produktionskost
naden. Det vore därför önskvärt om en viss flexibilitet kan uppnås i regelsystemet för mindre 
byggnadsprojekt 
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Trygghets bostäder 
Kommunen ser det som positivt om fler trygghetsbostäder kan tillskapas. Dock anser kommunen 
att förslaget till förordning om investeringsstöd är för snävt vad avser ålderskravet. Kravet att 
den boende eller maka skall ha fyllt 70 år för en trygghetsbostad kan verka hämmande för pro
duktionen. Kommunen önskar här en öppning i regelverket så att även yngre pensionärer och 
övriga bostadssökande med särskilda behov kan få tillgång till ett trygghetsboende. Som ovan 
nämnts ser kommunen det som önskvärt att viss flexibilitet i regelsystemet uppnås så att trygg
hetsbostäder kan tillskapas i minder enheter på orter där endast små flerbostadshusprojekt kan bli 
aktuella. 
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