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Svar på interpellation om trygghets- och servicebostäder 

Stefan Hanna (C) har i en interpellation ställt frågor om hur kommunen planerar för trygghets- 

och servicebostäder samt om vi i majoriteten anser att dessa frågor är viktiga. 

 

För oss i den rödgröna majoriteten är det helt avgörande att kommunens äldre ges möjlighet att 

leva ett gott liv, i trygghet och oberoende. Därför tog vi initiativet till att Uppsala kommun 

skulle gå med i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Likt Stefan Hanna skriver i 

interpellationen visade den omfattande medborgardialogen som nu har genomförts att 

boendefrågan för de äldre kommer att vara central i det handlingsprogram som nu arbetas fram. 

I övrigt finns boendefrågan med i kommunens landsbygdsprogram, som en generell fråga men 

med stort fokus på den äldre befolkningen. 

 

Anser kommunstyrelsens ordförande att det är viktigt att stärka tillgången till trygghets- och 

servicebostäder som möjliggör för fler äldre att lämna för stora bostäder för mindre och mer 

prisvärda alternativa bostäder? 

 

Ja! I dagsläget förvaltar kommunen fyra trygghetsboenden. I dessa finns 280 bostäder. Även 

Uppsalahem, Rikshem och Diakonistiftelsen har trygghetsbostäder. Sedan årsskiftet förmedlas 

alla dessa trygghetsbostäder genom kommunens bostadsförmedling. I dagsläget står ca 1300 

personer i kö och rörligheten i beståndet är låg. Bevisligen finns behov av fler 

trygghetsbostäder, samtidigt som höga hyror vid nyproduktion minskar incitamenten att flytta, 

vilket i praktiken minskar efterfrågan. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen fått ett uppdrag att ta fram en bostadsförsörjningsplan för särskilt 

boende. Även en behovsanalys av trygghetsboenden ingår i det uppdraget. I samband med detta 

är det är också viktigt att se över rörligheten i beståndet. Vi följer också förslaget från 

socialdepartementet om en mellanboendereform med stort intresse. 

 

Anser kommunstyrelsens ordförande att kommunen har en viktig roll att fylla i att uppmuntra 

byggherrar att bygga liknande bostäder? 

 

Ja! Kommunen har en viktig roll i all samhällsplanering. Uppsala kommun har exempelvis 

möjlighet att påverka frågan i samband med markförsäljningar och vi tar också stor hänsyn till 

äldrefrågorna i samband med detaljplaneringen. 
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