
Bra boende för äldre
För att möta äldres skiftande bostadsbehov behövs ett ökat, mer varierat och bättre utformat utbud.  
Genom ett brett samarbete satsar Göteborgs Stad tillsammans med kommunala och privata 
fastighetsägare  på att förbättra äldres boendemiljöer och att erbjuda fler boendealternativ. 

Undersökningar visar att äldre vill klara sig själva och bo kvar 
hemma så länge det är möjligt. I takt med att befolkningen blir 
äldre bor allt fler hemma en längre tid. Otillgängliga bostäder 
och utemiljöer försvårar för äldre att bo kvar och möjligheten 

till ett aktivt och oberoende liv blir mindre. 
Behoven ser olika ut. Många vill bo kvar i området där de alltid bott, 

några vill vara med och utforma ett gemenskapsboende och andra vill 
flytta till ett seniorboende. Det finns också en efterfrågan på trygghets
boende, en ny boendeform som på sikt även ska kunna erbjudas  äldre 

 Göteborgare. För att möta äldres olika behov  behövs 
ett ökat, mer varierat  och bättre anpassat utbud att 
välja på för kommunens invånare. En plats man kan 
bo kvar på när kroppens funktioner avtar. Ulrica 
Björner,   Senior Göteborg, projektledare för ett av 
förbättringsprojekten, säger: 
– Jag ser fram emot att vara med och påverka 
 utformningen av äldres boendemiljöer och vara 

delaktig i samverkan med olika aktörer. Det finns mycket att göra när 
det  gäller den fysiska utformningen av entréer, soprum, tvättstugor och 
 liksom  tillgången till små trivsamma mötesplatser i bostadsområdet. 
 Dialogen med hyresgästerna är viktig för att satsa rätt.

Äldres boende - ett brett och angeläget politiskt uppdrag
Kommunstyrelsen har beslutat om handlingssätt för ett långsiktigt  arbete 
i Kommunstyrelsen har beslutat om handlingssätt för ett  långsiktigt 
 arbete i frågan om äldres boende. Detta berör många  aktöreri  Göteborg. 
 Göteborgs Stad, kommunala och privata fastighetsägare arbetar 
 tillsammans för att förbättra äldres boendemiljöer och boendealternativ.  
Fastighetskontoret håller ihop arbetet ”Äldres boende”. En del av 
 uppdraget handlar  om att analysera äldres bostadsbehov och att under
söka vilken hjälp de efterfrågar för att kunna bo kvar hemma. Resul
taten kan sedan  kompletteras med inventeringar av tillgängligheten i 

stadens  bostäder för att få en mer heltäckande  bild 
av vad som behöver göras. En annan del av arbetet 
syftar till att ta fram nya, smarta tillgänglighetslös
ningar som underlättar för äldre. Här är det  viktigt 
att fastighet sägarna  utbyter kunskaper kring 
olika  lösningar, så  att de i ett senare skede kan 
 användas i stor skala. Peter Öste, projektledare 
fastighets kontoret, säger: 

– Förutom de positiva effekterna som kommunstyrelsens uppdrag 
får för äldre i staden kommer vi att ha stor nytta av att så många 
olika verksamheter inom staden arbetar  gemensamt med samma 
fråga. 
 
Så blir det Gôrbra för äldre – ett regeringsuppdrag
Nu har staden genom utvecklingscentret för framtida äldrefrågor,  
 Senior Göteborg, beviljats fem miljoner kronor av Hjälpmedels
institutet för ett antal projekt som just stödjer kommunstyrelsens upp
drag ”Äldres boende”. Göteborg är en av tre försökskommuner som fått 

statligt stöd för att under två år utveckla och sprida kunskap om  teknik 
och  boendeför äldre. Senior Göteborg driver försöksverksamheten  
 tillsammans med  äldre och deras anhöriga samt Poseidon, Bostadsbo
laget, Familjebostäder,  privata Örgryte Bostads AB samt fastighets
kontoret och sex stadsdelsförvaltningar. Projekten benämns Gôrbra för 
äldre med målet att staden inför framtiden ska göra rätt investeringar i 
tillgänglighet, teknik och gemenskap med fokus på äldres boende i de 
bostäder som finns idag. 

– Över hälften av mina hyresgäster är över 65 år och 
tillbringar mycket tid hemma. Deras önskemål har 
format vårt arbetssätt i dag men också en vision om 
en trivsam tillgänglig mötesplats här i bostadsområ
det som sjuder av aktivitet, säger Leif Rasmusson, 
VD för Örgryte Bostads AB.
Äldre tillbringar ofta mer tid hemma än de som 
 yrkesarbetar. Närmiljön blir viktigare och när syn, 

hörsel eller balans försämras så ökar vikten av god boendestandard. 
 Boendemiljöns utformning ger förutsättningarna för hur vi kan utföra 
våra  vardagssysslor, för vår fritid och för vår hälsa. Försöksverksamheten,  
som precis startat, bedrivs inom följande fyra huvudspår.
 

Grunden är en bra behovsinventering
Vilka behov har en äldre hyresgäst? Var bor äldre i dag och om 10 år? Just 
nu samarbetar flera förvaltningar och bolag i staden kring en  modell som 
ska ge en gemensam bild av hur befolkningsutvecklingen ser ut kopp
lat till bostadssituation och behov. Samtidigt pågår en inventering av 
 tillgängligheten av stadens bostadsbestånd. Den inriktar sig på att plocka 
ut lägenheter i markplan eller med hiss, med funktionella badrum och som 
har  låga eller inga trösklar – grundkriterier för att en bostad ska bli så  kallat 
tillgänglighetsmärkt (T-märkt). Det ska underlätta för äldre och andra som 
söker ny bostad via Boplats Göteborgs webbplats.

Enkla förbättringar som gör nytta  
för många

Projektet kommer att arbeta med 
 enkla förbättringar, åtgärder som 

fastighetsägaren kan göra utan  
stora   ombyggnader. Det kan 
handla om allt från att åtgärda 
tunga entrédörrar till att ska
pa mötesplatser utomhus och 
 inomhus.  Tillsammans med 
 äldre hyresgäster ska olika åt
gärder  prioriteras,  prövas och 
utvärderas i tre bostadsområden 

där många äldre bor – Stackmoln
sgatan, Markmyntsgatan och Präst

gårdsängen. 
– Det är en jättefin tanke att man ska 

kunna bo kvar och med tillgänglighet och 

gemenskap tror jag det är möjligt, säger Tryggve Stokke, hyresgäst  hos 
 Poseidon som testar nya gymet på  Stackmolnsgatan.

Renovering av 50-talsbadrum 
 kräver fiffiga lösningar
Badrummet är särskilt viktigt för en 
fungerande och trevlig hemmiljö.  
 Familjebostäder står inför en stor 
 renovering av 50-talshusen på 
Markmyntsgatan i Högsbo.Den 
stora utmaningen är att göra 

de små 50-talsbadrummen mer funktionella. Små 
 utrymmen kräver smarta lösningar. Liknandeutman-
ingar står Bostadsbolaget inför i Kortedala och 
 Örgryte Bostads AB i Prästgårdsängen. Vis
ningsbadrum kommer att byggas upp där smarta 
lösningar  testas för att inspirera till bra renoveringar 
i framtiden.   Marcus Götberg, Bostadsbolaget, pro
jektledare badrum: 

– Jag hoppas att vi alla ska gå ur projektet med en 
högre kunskap. Visionen är att vi gör så tillgängliga  
badrum som det bara går när vi nu får tid att  göra 
en  ordentliginventering av tillgängliga, tekniska 
 lösningar. 

Tekniska lösningar förenklar vardagen  
för äldre och anhöriga
Det finns redan idag många smarta tekniska lösningar  som kan 
underlätta vardagslivet och öka tryggheten för både äldre och 
anhöriga. Dessa kommer projektet att  testa och sprida   kunskap 
om. Förutom befintlig visningsmiljö i centrum kommer  ytterligare 
en visningsmiljö för  tekniska hjälpmedel att byggas upp i västra 
 Göteborg. Här kan man känna, klämma och fråga. Även  ITtekniska 
kommunikationslösningar genom Skype och Facebook ska testas.  
För att öka  tryggheten ska larm för anhöriga prövas.

Mötesplatsen – ett kulturhus för seniorer  och  
stadsdelsförvaltningen Centrums visningsmiljö för 
tekniska  hjälpmedel och smarta ting.  
Anhörigkonsulenterna  Catarina Svensson och Katarina 
Hedberg sprider kunskap och inspiration kring smarta 
prylar som gör vardagen lite lättare. 

Drop-in varje måndag 13-15,  
Karl Gustafsgat an 65  (på gården bakom banken,  
vid Landala Torg).  
Foto: Kristina Blidner.

Vill du veta mer? 
Läs om Gôrbra för äldre på:  
www.goteborg.se/seniorgoteborg  
- se under Projekt och aktiviteter 
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