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Svar på remiss från näringsdepartementet, avseende
betänkande Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85), svar
senast 2016-03-01
Generellt sett anser vi att utredningen är välskriven och innehåller mycket bra
fakta. Det är bra om de som önskar kan bo hemma så länge som möjligt.
Användandet av olika former av sk välfärdsteknik kan också göra att fler känner
sig trygga med att bo hemma och därmed ökar önskan om det. Det ökar också
livskvaliteten för äldre, för i motsats till vad man skulle kunna tro så uttrycker fler
personer att de känner sig ensamma på sitt särskilda boende än de som bor i
ordinärt boende när Socialstyrelsen gör sin kundundersökning "Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen?"
Kommentarer till förslagen:
1 Förbättra tillgängligheten i befintliga bostäder
Ett statligt stöd för installation av hiss välkomnar vi. Det leder till ökad
tillgänglighet och minskad risk för fallolyckor vilket förstås förbättrar livskvaliteten
för våra målgrupper.
Vi välkomnar också att det nuvarande kravet i plan-och bygglagen utsträcks till att
gälla flerbostadshus då även det är positivt för våra målgrupper.
2 Fler bostäder för äldre
Idag efterfrågar allt fler någon form av ”mellanboende” därför vore det bra med
ett investeringsstöd till trygghetsbostäder. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att
man kan åldras även på ett boende av detta slag. Ytterligare en flytt är oftast inte
önskvärd.
Tillägg till bostadsförsörjningslagen om att ”socialnämnden ska medverka i
planeringen av bostadsförsörjningsförsörjningen och tillföra kunskaper och
erfarenheter om levnadsförhållandena i kommunen” är bra även om det
naturligtvis går att åstadkomma utan att lagen förändras.
3 Underlätta flytt – och kvarboende
Förslaget att kommunen ska erbjuda aktuell och lättillgänglig information om
nuvarande och planerade boenden är bra och görs redan idag även om det kan
förbättras.
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Lagstöd åt förenklad handläggning av beslut om hemtjänst som avser
hushållsgöromål och socialt stöd för personer över 75 år kan vara en möjlighet för
de kommuner som önskar införa detta. Dock är det viktigt att det inte blir
tvingande.
4 Utvärdering, forskning och utveckling
Att en översyn görs av tillgänglighetskraven i bygg- och arbetsmiljölagstiftningen
välkomnar vi eftersom det idag är oklart vem som har ansvaret och det leder till
diskussioner.
Vi ställer oss också positiva till den föreslagna utvärderingen av trygghetsbostäder
eftersom intresset för denna form av bostäder ökar (se även under förslag 2).

