Olika boendeformer för Seniorer
Opinionsgruppen arbetar för närvarande med - Boendefrågor, Orättvisa skatter och Åldersdiskriminering
Vårt arbete uppmärksammar viktiga frågor som angår oss alla. I förra numret berättade vi om den kommande lagen om åldersdiskriminering och nu vill vi ge några tips om hur man söker information om olika boendeformer för äldre i den egna kommunen.
Orientera dig i tabellen nedan och ställ frågor till din kommun för att ta reda på vilka boendeformer som finns idag och planer för
de närmaste åren. Obs! Benämningen av de olika boendeformerna kan skilja sig mellan olika kommuner.

Biståndsbeslut krävs

Inget biståndsbeslut krävs

s.k. ”Äldreboende”

s.k. ”Mellanboende”
Seniorboende 55+
Anpassade lägenheter
oftast med gemensamma
utrymmen för olika aktiviteter.

Trygghetsboende

Servicehus

Hyresrättslägenheter med
gemensamma utrymmen för
samvaro. Personal på plats
under vissa tider dagligen
för stöd till de boende.

Hyresrättslägenheter. Ofta
med tillgång till matsal och
gemensamma utrymmen.
Personal på plats dagligen
för stöd till de boende.

I vissa kommuner finns
hyresrätter som förmedlas genom kommunal kö.
Med något undantag (t ex
Värmdö kommun) måste du
bo i kommunen för att stå
i kö.

Kommunal bostadskö som
man oftast kan ställas sig
i från 70 år och erbjuds
bostad från 75 år. Alla kommuner i Stockholms län har
inte trygghetsboende.
Kommunen kan söka investeringsbidrag för att bygga
trygghetsboenden.

Under senare år har många
Servicehus byggts om till
Trygghetsboende. Idag ser
det ut som om ”pendeln”
svänger tillbaka och att man
bromsar upp omvandling till
Trygghetsboende.

Hemtjänst och/eller larm
kan fås efter biståndsbeslut.

Hemtjänst och/ eller larm
kan fås efter biståndsbeslut.

Säljs på den öppna marknaden som bostadsrätter.

Vård- och
omsorgsboende
Drivs i kommunal eller privat
regi. För omfattande omsorgs- och vårdbehov.
Här bor också andra
åldersgrupper med svårare
handikap.
Tillgång till personal dygnet
runt samt tillgång till sjukvårdspersonal.

Hemtjänst och/ eller larm
kan fås efter biståndsbeslut.

Frågor att ställa till din kommun:
- Hur benämns ”Mellanboende” för seniorer i din kommun? Definitionen viktig för att ställa frågor!
- Vilka former av ”Mellanboende” finns idag?
- Hur ser planerna ut för utbyggnad av olika boende för äldre?
- Var kommer bostäderna att ligga i förhållande till butiker, vårdcentral, kommunikation?
- Vilka åldersgränser har kommunen för kö respektive tilldelning av bostad?
- Vilka aktörer finns det inom kommunen som driver boende för äldre? (se boendeformer i rubrikerna ovan)
- Vad kostar det - hyra/köp/avgifter?
- Vad händer om man inte kan bo kvar i egen bostad eller ”mellanboende”?
- Finns det då valfrihet var man vill bo och kan man flytta tillsammans med sin partner?

Telefon, e-post

Telefon, e-post
Ordförande
Kurt Trogen
Vice ordförande
Gunnar Henriksson
Kassör
Runa Svedberg
Sekreterare
Els–Britt Larsson
Vice sekreterare
Lennart Sjösten
Föreläsn.verksamheten
Ingun Hermin

778 12 82,

kurt.trogen@bredband.net

731 93 46,

gunnar.henriksson1@comhem.se

758 27 16,

runa.svedberg@bredband.net

778 31 32,

087783132@bredband.net

19 74 81,

lennart.sjosten@spray.se

777 45 90,

ingun@hermin.se

Seniorer i Stockholm

Opinionsfrågor
Carina Andersdotter
Pensionsfrågor
Gösta Grahn
Kommunikation
Gunnel Larsson
Resor o rekrytering
Kurt Rosenblad
Klubbmästare
Bertil Sten

750 95 75,

andersdotter.sommar@telia.com

532 52 175,

barbro.grahn@telia.com

070-755 25 90, gunnel.la@telia.com
0176-23 23 24, KR117R@telia.com
070-45 45 991

Valberedningen, sammankallande
Hans Bennedicks
070-642 70 65,

Adress:
Telefon vx:
Hemsida:
PlusGiro
Ansvarig utgivare:

hans.bennedicks@telia.com

Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm
08-504 161 00
www.unionen.se/klubbar/seniorsthlm
23 36 01-4 (för deltagande i program)
Kurt Trogen

