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Svenska Bostäders Policy för äldres boende 

 
 

1.1    Bakgrund och inledning 
Den ökande andelen äldre av befolkningen i Sverige som helhet men Stockholm i synnerhet 
väcker frågan om vilka krav och behov som är unika för denna kundgrupp samt hur 
bostadsbolagen möter dessa.  
 
En avsevärt ökande andel äldre boende kommer att medföra en ökad efterfrågan på 
tillgänglighet, trygghet och service i boendet närområdet. Eftersom denna grupp idag såväl 
som framöver utgör en viktig kundgrupp för bolaget vars behov och önskemål kan 
tillgodoses genom bolagets utbud av hyresrätter har föreliggande policy tagits fram.   
   
1.2 Syfte  
Ett av Svenska Bostäders viktigaste mål är att vara den bästa hyresvärden i Stockholm. Ett 
annat viktigt mål är att skapa levande och attraktiva stadsdelar. Att erbjuda olika 
möjligheter för äldres boende ingår som en i del i att kunna uppfylla dessa mål. Att kunna 
erbjuda ett bra boende för de som är äldre, även om behoven kan se olika ut för olika 
människor, stämmer väl överens med vår inriktning. Policyn har även en koppling till 
”Stockholm - en stad för alla” - program för delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 2011-2016. 

  
1.3 Definitioner 
Boende hos Svenska Bostäder ska bo bra hela livet. Det är Svenska Bostäders enkla filosofi. 
Därför har vi tagit fram en policy för hur vi kan erbjuda olika möjligheter att bo bra på äldre 
dar. 
  
1.4  Omfattning och avgränsning 
Denna policy omfattar samtliga anställda i företaget. Alla anställda ska ha vetskap om att 
det finns en policy för äldres boende. Var och en ska inom sitt ansvarsområde bidra till att 
Svenska Bostäder erbjuder ett bra boende för äldre. Funktionsansvaret för frågor rörande 
äldres boende inom Svenska Bostäder innehas av Förvaltningsstaben vars uppgift är att 
samordna och stödja distrikten i det löpande arbetet.   
  
Äldres boende inom Svenska Bostäder   

• Svenska Bostäder ska arbeta med åtgärder, som underlättar ett kvarboende för 
äldre hyresgäster i nuvarande bostad, fastighet eller stadsdel så länge de önskar. 

• Svenska Bostäder ska erbjuda samlat seniorboende i mindre omfattning 
motsvarande efterfrågan. 
  

• Svenska Bostäder ska på olika sätt förmedla information till äldre om olika 
boendeformer, möjligheter att byta bostad och vart man ska vända sig i dessa 
frågor.  
  

• För att kunna tillgodose äldres behov av ändamålsenliga bostäder ska Svenska 
Vidare ska Svenska Bostäder utreda möjligheten att ändamålsenliga lägenheter med 
hög tillgänglighet öronmärks för äldres boende.  
  

• Samlade seniorboenden inom Svenska Bostäder ska ge förutsättningar för och 
främja gemenskap, erbjuda trygghet och trivsel för de boende. Svenska Bostäder 
kan initialt medverka till att få igång verksamheter. Därefter ska de boende i 
samlade seniorboenden driva sin egen verksamhet.  



   

 Sida 2 (2) 

• I den dagliga verksamheten ska olika företrädare för Svenska Bostäder vara lyhörda 
för och särskilt beakta de äldres behov primärt i boendet och dess närområde. 
Sekundärt samverka med andra aktörer i stadsdelar försöka åstadkomma en god 
boendemiljö för de äldre. (Lokal service, kollektivtrafik, mötesplatser). 

Svenska Bostäder ska vara återhållsamt med seniorbostäder i nyproduktion eftersom 
efterfrågan till dagens kostnadsnivåer är mycket svag. Vid lägre kostnadsnivåer i 
nyproduktion kan produktion av seniorbostäder övervägas. Beslut ska då föregås av en 
noggrann analys av behov och efterfrågan. 
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