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Karlstad växer och vi måste göra plats 
för fler Karlstadsbor, men kommunens 
yta är begränsad. Vi behöver göra plats 
för 20 000–30 000 nya bostäder och 
betydande ytor för verksamhet fram till 
2050 och samtidigt behålla mark som är 
viktig för exempelvis rekreation. 
Eftersom marken är begränsad är det 
många intressen som konkurrerar om 
samma ytor, därför ska översiktsplanen 
ta ställning för hur marken ska 
användas. Bostäder för äldre är ett 
sådant intresse som är viktigt för 
Karlstads framtida utveckling. 
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INLEDNING 

Syftet 
Strategiska avvägningar mellan olika intressen 
och markanspråk blir allt viktigare när staden 
växer och tillgänglig mark minskar. För att 
uppnå en hållbar samhällsutveckling behöver 
övergripande prioriteringar göras i 
översiktsplanen. 

Syftet med detta PM är att översiktligt belysa 
dagsläget gällande boende för äldre i behov av 
särskild service, samt framtida behov och 
utmaningar. 

Innehåll 
Detta PM är uppdelat i 4 olika avsnitt.  

Avsnitt 1 innehåller diskussion om den 
demografiska förändringen kommunen står 
inför samt en redogörelse för de mål som rör 
planeringen för äldreboenden. 

Avsnitt 2 redovisar en kartläggning av Karlstads 
kommuns boendeformer för äldre, i 
förekommande fall i jämförelse med andra 
liknande kommuner, samt omvärldsbevakning. 

Avsnitt 3 presenterar en prognos för 
kommunens framtida utveckling av äldre samt 
bedömning av det framtida behovet av 
äldreboende.  

Avsnitt 4 tar upp resultat från genomförda 
dialoger med seniorer samt avslutande 
reflektioner och utmaningar. 

Avgränsning 
Även om hemtjänsten är av stor betydelse för 
äldreomsorgen så fokuserar detta PM på olika 
former av äldreboenden, på grund av dess mer 
betydande markanspråk. 

Underlag 
Underlag har inhämtats från vård- och 
omsorgsförvaltningen, olika myndigheter som 
Boverket, Socialstyrelsen och SCB, samt 
organisationer som SKR, RKA och aktuell 
forskning. 
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ANDELEN ÄLDRE ALLT STÖRRE

Äldreomsorg är en viktig del av den svenska 
välfärden. Det är också ett område där 
kommunerna har ett långtgående ansvar. Vi 
behöver gemensamt se till att äldre tas om 
hand och kan leva ett gott liv även upp i 
åldrarna. Det är en förutsättning för ett 
långsiktigt hållbart samhälle. 

Ovan ser vi Sveriges befolkningspyramid år 
1900 jämfört med 2019 enligt SCB. Den första 
har en tydlig bred bas och avsmalnande spets, 
medan den andra är mer jämn och snarare 
smalnar av i botten. Det representerar väl den 
utveckling som skett och kontinuerligt sker i 
riket och även andra utvecklade länder världen 
över--medellivslängden ökar och proportionen 
av äldre blir större. SKR räknar med att de allra 
äldsta över 85 kan komma att fördubblas till 
antalet fram till 20501. 

En ökad andel äldre och längre medellivslängd 
ställer dock allt högre krav på offentlig service. 
Om den historiska utvecklingen fortsätter in i 
framtiden innebär det på sikt att den ökande 
försörjningsbördan kommer bäras av färre 

 
1,2 Information från seminarium av SKR – Attraktiva 
boenden att åldras i. Sänt online 2020-08-27. 

arbetsföra människor. Det kommer bli en 
utmaning för det offentliga att få tillgängliga 
skattemedel att räcka till.  

 

Det kommer behövas fler bostäder som är 
lämpliga för äldre för att möta framtidens 
utveckling. I riket handlar det om ca 4 000 nya 
platser i särskilt boende varje år2. På sikt 
förefaller behoven för den enskilda kommunen 
bli omfattande, vilket bäst möts med en 
långsiktig strategisk planering. 

 

 

 

”Vill vi ha ett Sverige som kan erbjuda 
våra äldre en värdig ålderdom så måste 
vi rusta äldreomsorgen för det ökade 
antalet äldre. Det kommer krävas både 
nya investeringar och nya 
arbetsmetoder.” 

- Socialminister Lena Hallengren, 2018 

Rikets befolkningspyramid år 1900 Rikets befolkningspyramid år 2019 
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AGENDA 2030 OCH GLOBALA MÅLEN 
Planering för äldreboenden kan knytas till flera av de globala målen. Mest relevant för detta PM är mål 
3 och mål 11. 

 

God hälsa och välbefinnande – Mål 3 
Målet handlar om hälsa och välbefinnande 
som en grundläggande förutsättning för 
människor att nå sin fulla potential och 
samhällets utveckling i stort. 

Äldreomsorg är ett givet åtagande i det 
välfärdssamhälle som vi strävar efter. Att ha 
möjlighet att välja trygga och anpassade 
boendeformer med stöd och vård möjliggör 
självständighet upp i åldrarna, och är en viktig 
del i äldres hälsa och välbefinnande. 
 
Hållbara städer och samhällen – Mål 11 
Målet handlar om urban utveckling genom 
hållbar planering av bebyggelse. 

Fler människor väljer att bo i städer vilket i 
framtiden kan skapa större påfrestningar och 
krav på offentlig service som vård och omsorg, 
kanske främst i landsbygd där serviceutbudet 
är mindre. Då andelen äldre ökar i de 
utvecklade länderna blir en adekvat försörjning 
av specialbostäder en allt viktigare del av 
hållbar planering. 
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NATIONELLA MÅL OCH DOKUMENT
Nationell värdegrund 
Värdegrunden infördes 2011 som en del av 
socialtjänstlagen:  

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas 
på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande (värdegrund).”  
5 kap. 4§ SoL 

Socialtjänstlagen (SoL) 
De delar som dock är mest relevanta för detta 
PM rör specifikt bostäder: 

5§ Socialnämnden ska verka för att äldre 
människor får goda bostäder och ska därutöver 
ge dem som behöver det stöd och hjälp i 
hemmet och annan lättåtkomlig service. 

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer 
för service och omvårdnad för äldre människor 
som behöver särskilt stöd. 

Kommunen får även inrätta särskilda 
boendeformer för äldre människor som främst 
behöver stöd och hjälp i boendet och annan 
lättåtkomlig service och som därutöver har 
behov av att bryta oönskad isolering. 

Samt bestämmelser kring planering: 

6§ Kommunen ska planera sina insatser för 
äldre. I planeringen ska kommunen samverka 
med regionen samt andra samhällsorgan och 
organisationer. 

Förutom värdegrund och planeringsmål finns i 
socialtjänstlagen specifika bestämmelser kring 
hur äldreomsorgen ska bedrivas i kapitel 5, till 
exempel beträffande graden av 
självbestämmande, och arbete för trygghet 
och meningsfullhet: 

5§ Den äldre personen ska, så långt det är 
möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i 
boendet och annan lättåtkomlig service ska 
ges. 

4§ Socialnämnden ska verka för att äldre 
personer får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha 
en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra. 
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REGIONALA MÅL OCH DOKUMENT
Värmlandsstrategin 
I gällande Värmlandsstrategi finns under det 
prioriterade området Livskvalitet för alla en 
strategisk inriktning: 
 
Vi utnyttjar vårt läge, vår natur och kultur för 
att skapa ett gott liv. Vi arbetar tillsammans för 
trygghet, tillhörighet och en god hälsa för alla. 
Vi arbetar för att hela Värmland ska utvecklas 
och vara en attraktiv region. 
 

För att uppnå åtagandet om bättre folkhälsa 
lyfts sedan åtgärden Arbeta för en trygg, frisk 
ålderdom i Värmland som nödvändigt. 

I underlag till arbetet med den nya 
Värmlandsstrategin slås fast att den äldre  
delen av befolkningen kommer bli större, och 
att det finns behov av att tänka nytt gällande 
synen på en frisk åldrande befolknings bidrag 
till samhället. 
 

KOMMUNALA MÅL OCH DOKUMENT
Strategisk plan 
I strategisk plan under målområdet En 
kommun för alla finns det övergripande målet 
Karlstadborna ska ha tillgång till bra bostäder: 

En bostad är en av grundpelarna för att känna 
trygghet och för att livet ska fungera. Missbruk, 
funktionsnedsättning och små ekonomiska 
resurser är faktorer som påverkar 
möjligheterna till en egen bostad. Jämlika och 
värdiga levnadsförhållanden skapar goda 
uppväxtvillkor och ett tolerant samhälle. För 
att växa som kommun behöver vi ha en hög 
takt i bostadsbyggandet med olika typer av 
bostäder i olika upplåtelseformer. Vi måste 
kunna erbjuda attraktiva och hälsosamma 
boendemiljöer med blandad bebyggelse för att 
locka fler att bosätta sig i kommunen. Det 
innebär att kommunen ska verka för en 
långsiktigt hållbar samhällsplanering där 
människorna är i centrum. Vi vill ha en 
pulserande stad och en levande landsbygd. 

 

 

Nämndmål 
De övergripande målen i den strategiska 
planen har av vård- och omsorgsnämnden 
brutits ned ytterligare till olika nämndmål, med 
varierande bärighet på den översiktliga 
planeringen. Exempel inkluderar: 

- Stöd och hjälp ska utvecklas så att alla 
kan uppleva trygghet och kontinuitet 
och så långt det är möjligt klara sig på 
egen hand. 

- Förebyggande och tidiga insatser som 
stärker möjligheterna till kvarboende ska 
öka. 

- Mötesplatser för dialog och samverkan 
med övriga samhället ska 
vidareutvecklas. 

- Anhöriga ska erbjudas ett utbud av stöd 
som är attraktivt för olika målgrupper. 
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ÄLDREBOENDEN I KARLSTADS KOMMUN 

Begreppsdefinitioner 
I och med ädelreformen 1992 fick 
kommunerna ett samlat ansvar för långvarig 
service, vård och omsorg för äldre och 
funktionshindrade och ta över ansvaret som 
tidigare legat på äldreomsorgen. Exakt hur de 
är utformade skiljer sig mellan kommuner, och 
definitionerna är något oklara i allmänhet 
varför särskild begreppsutredning är 
motiverad.  

Vem är äldre? 
Termen äldre utgår ifrån kronologisk ålder och 
åsyftar i regel människor över 65 år, vilket är 
den lagstadgade pensionsåldern. Kategorin 
äldre delas i sin tur ofta in i yngre äldre (65–79 
år) och äldre äldre (80+ år). 

Om termen äldreboende 
I detta PM används äldreboende som ett 
samlingsnamn för olika boendeformer för 
äldre. I statistik och inom berörda förvaltningar 
används dock i regel inte denna term längre. 
En benämning som förekommer är exempelvis 
särskilt boende för äldre (SÄBO). I praktiken är 
boendeformer för äldre fördelade över flera 
kategorier, såsom vårdboende (i princip det 
som förr kallades för ålderdomshem), 
trygghetsboende och korttidsplats, vilka i regel 
är biståndsbedömda och faller inom ramen för 
socialtjänstlagen. Andra former av boenden för 
äldre är del av den reguljära 
bostadsmarknaden och drivs av kommunala 
bolag såväl som privata aktörer. Nedan följer 
en förklaring av varje förekommande form 
inom Karlstads kommun. 

Vårdboende 
Vård- och omsorgsförvaltningens vårdboenden 
består av biståndsbedömda platser för 
personer med heldygnsvård i form av demens 
eller somatisk (kroppslig) vård. Vissa 
vårdboenden drivs på entreprenad. 
Vårdboenden faller inom ramen för 

socialtjänstlagen. I regel är vårdboenden 
dimensionerade i avdelningar om 9–10 st. 
lägenheter och i undantagsfall 11–12 st., på 
grund av att målgruppen mår bäst av 
småskaliga boendeformer. 

Trygghetsboende 
Trygghetsboenden vänder sig främst till 
människor över 65 år, men även till andra som 
har behov av hjälp och stöd. Vård- och 
omsorgsförvaltningens trygghetsboenden är 
biståndsbedömda och faller inom ramen för 
socialtjänstlagen. Ett stort antal 
trygghetsbostäder drivs även av KBAB, men 
dessa är del av den reguljära 
bostadsmarknaden och faller utanför ramen 
för socialtjänstlagen, varför de ej räknas som 
särskilda boenden. 

Korttidsplats 
En korttidsplats är ett särskilt boende som man 
på grund av olika anledningar kan vistas på 
under en kortare period. Plats kan exempelvis 
beviljas vid utredning av behov i samband med 
ansökan om vårdboende eller för vård i livets 
slutskede. 

Seniorboende 
Seniorboende +65 kallas ett annat av KBAB:s 
boendekoncept för människor som fyllt 65 år 
och över. Boendena är anpassade för rullstol, 
har hiss och ligger nära kommunens 
servicehus. Seniorboenden är del av den 
reguljära bostadsmarknaden och lämpar sig för 
de som inte har ett särskilt vårdbehov. 

Privata boenden 
Det finns andra former av boenden som 
organiseras privat på den reguljära 
bostadsmarknaden. I Karlstads kommun kan 
bostadsrättsföreningen Bovieran nämnas som 
exempel, som riktar sig till de som är 55+ år. 
Bostäderna är här lokaliserade runt en 
gemensam inglasad trädgård, och säljs som 
bostadsrätter.
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Utbud av boenden
I augusti år 2020 disponerar vård- och 
omsorgsförvaltningen 859 platser i särskilda 
boenden. Av dessa är 544 vårdboenden, 240 
trygghetsboenden och 75 så kallade 
korttidsplatser. Sedan tillkommer KBAB:s 1066 
trygghetsboenden och 48 seniorboenden 
inom den reguljära bostadsmarknaden. Se 
bilaga 1 för en fullständig redovisning i tabell. 

Till sist finns det privata alternativ genom 
exempelvis Bovierans 54 seniorboenden, som 
är en bostadsrättsförening med boenden på 
Zakrisdal för personer 55 år och över. 

Inom Karlstad tätort är de uppräknade 
boendena främst koncentrerade till vissa 
stadsdelar. Rud, Gruvlyckan, Norrstrand, 
Viken och Våxnäs-Sandbäcken kan särskilt 
nämnas. 

I de mindre tätorterna Vålberg, Skattkärr, 
Molkom och Väse finns vårdboende, dock ej i 
Vallargärdet eller Edsvalla. Samtliga av de 
mindre tätorterna saknar andra 
boendeformer, som till exempel 
trygghetsboenden och seniorboenden. 
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ÄLDREBOENDEN I KARLSTAD 
 

Många områden saknar boendeformer lämpliga för 
äldre, såsom Hultsberg-Henstad, Hagalund-
Gustavsberg, Romstad-Strand, Sommarro-Marieberg, 
Råtorp-Älvåker, Färjestad, Sundsta, Haga, Lorensberg, 
Stockfallet samt södra och norra Kroppkärr. 

Vissa områden utan särskilda boenden 
som Kvarnberget och Kronoparken har 
dock många lägenheter med hissar, som 
kan vara lämpliga för de som klarar sig 
med hemtjänst. 
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I Skåre samhälle finns Källan med 34 platser i 
trygghetsboende och 8 platser i vårdboende 
utöver vanliga lägenheter med hiss. 

I Molkom finns vårdboendet 
Åsbacka med 68 platser. 

I Väse finns vårdboendet 
Granberga med 24 platser. 

I Skattkärr finns vårdboendet 
Vänerviken med 25 platser. 
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I Vålberg finns vårdboendet 
Brattska gården med 48 platser. 

Edsvalla saknar boendeformer 
som är särskilt lämpliga för äldre. 
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NATIONELL JÄMFÖRELSE
Specialbostäder för 
äldre/funktionshindrade 
I SCB:s nationella statistik finns inte data över 
äldreboenden specifikt. Den relevanta 
kategorin är i stället specialbostäder för 
äldre/funktionshindrade, vilket definieras som 
bostäder som är varaktigt förbehållna äldre 
och personer med funktionshinder, där 
boendet är förenat med service, stöd och 
personlig omvårdnad. Som specialbostäder 
räknas exempelvis inte ej biståndsbedömda 
trygghetsboenden eller seniorbostäder. Vidare 
ingår exempelvis LSS-boende, vilket är 
bostäder ämnade för personer med olika 
former av funktionsnedsättning. 

Enligt SCB fanns det år 2019 i Karlstads 
kommun 1030 specialbostäder för 
äldre/funktionshindrade. I relation till våra 

jämförelsekommuner har Karlstads kommun 
såväl lägst antal specialbostäder för 
äldre/funktionshindrade som lägst andel 
specialbostäder för äldre/funktionshindrade 
sett till det totala bostadsbeståndet. 

Under perioden 2013–2019 har antalet 
specialbostäder för äldre/funktionshindrade 
ökat med 92 stycken. Historiskt sett är 
utvecklingen någorlunda likartad för flera av 
jämförelsekommunerna, med en höjning av 
antalet bostäder i storleksordning av ca 100–
150 stycken under samma period. Detta med 
några anmärkningsvärda undantag, såsom 
Gävle där antalet specialbostäder för 
äldre/funktionshindrade under perioden ökade 
markant med 425 stycken, samt Örebro som 
ökade med drygt 250 stycken. 
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I relation till demografi 
Karlstads kommuns folkmängd uppgick år 2019 
till cirka 94 000. Av dem räknades cirka 19 000 
som äldre. Andelen äldre ligger i linje med vad 
man kan förvänta sig av en kommun i Karlstads 
storlek. Vidare har Karlstads kommun näst 
lägst andel av de äldre boende i särskilda 
boendeformer. Av våra jämförelsekommuner 
är det endast Kalmar som ligger lägre.  

 

Ej biståndsbedömda 
trygghetsboenden 
En faktor att ta hänsyn till är att Karlstad har 
ett stort antal (1066 st.) ej biståndsbedömda 
trygghetsbostäder via KBAB som inte räknas 
som specialbostäder. Det kan jämföras med 
Linköping (178 st.), Örebro (191 st.) och Luleå 
(348 st.) enligt siffror från deras webbsidor. 
Det kan vara en bidragande orsak till att 
Karlstad har en längre andel äldre i särskilda 
boendeformer än de flesta andra 
jämförelsekommuner. Främst beror det dock 
på vårt fokus på insatser i hemmet.
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OMVÄRLDSBEVAKNING 

Örebro 
Örebro är den jämförelsekommun som enligt 
statistiken har flest specialbostäder för 
äldre/funktionshindrade. De har inom ramen 
för en bostadsförsörjningsplan formulerat vissa 
ställningstaganden kring bostäder för äldre. 
Örebro gör en liknande analys som detta PM: 

”Behovet av att utveckla nya bostäder för äldre 
kommer att vara stort framöver, bland annat 
med anledning av de demografiska 
förändringarna och den positiva medicinska 
utvecklingen. Fram till år 2027 bedöms drygt 
300 nya platser i vård- och omsorgsboenden 
behövas. Fram till år 2040 uppskattas behovet 
till 750–800 platser.” 

Den ansvariga programnämnden social välfärd 
anger som ett led i detta att ett nytt vård- och 
omsorgsboende bör byggas ungefär vartannat 
år. 

Örebro kommun har färre trygghetsbostäder 
än Karlstads kommun, vilket är något de söker 
att förändra: 

”För att undvika att människor söker sig till 
vård- och omsorgsboende enbart på grund av 
otrygghet kan seniorbostäder och 
trygghetsbostäder utgöra alternativ. 
Efterfrågan på trygghetsbostäder är stor och 
det finns ett behov av ytterligare sådana 
bostäder framöver. Idag finns knappt 200 
trygghetsbostäder i kommunen.” 

Det kan jämföras med Karlstads 240 
biståndsbedömda trygghetsboenden och 1066 
ej biståndsbedömda boenden. 

Till sist föreslås ett antal mål och insatser 
kopplade till frågan. Målen handlar om att det 
ska finnas ett brett och tillgängligt utbud över 
hela staden och kommunen. Örebro kommun 
vill även prioritera små lägenheter för äldre i 
servicenära lägen med goda kommunikationer 
och utöka samnyttjande och samlokalisering av 
vård- och omsorgslokaler. 

Luleå 
Luleå är en jämförelsekommun som har 
mindre befolkning än Karlstad men ca 33 % fler 
specialbostäder. I den gällande översiktsplanen 
från 2013 menar Luleå att kommunen har en 
åldrande befolkning, då andelen 65 år och 
äldre ökat med 35 % sedan millennieskiftet. 
Som ett led i detta nämns en viktig princip på 
lång sikt: 

”Kommunen ska se till att det finns bostäder 
med mycket höga krav på tillgänglighet och 
trygghet för äldre eller personer med 
funktionsnedsättning. Det innebär att 
kommunen både ska påverka andra aktörer 
och agera för ett bredare utbud av 
bostadstyper.” 

Luleå anger i sin nya översiktsplan, som är 
uppe för antagande under 2020, att varje 
stadsdel samt att varje så kallade samlande by 
på landsbygden ska ha boende för äldre. 
Kommunen har också en ambition om att i 
högre utsträckning blanda bostäder för äldre 
med andra bostadstyper. Vidare uppger Luleå 
att dessa boenden för äldre ska finnas nära 
service som exempelvis dagligvaruhandel, 
vårdcentral och kollektivtrafik. 

Göteborg 
Göteborgs kommun har nämnts i SKR:s 
antologi Framtiden fastighetsbehov för sitt 
arbete med äldreboenden. Som exempel 
nämns att vissa äldreboenden samlokaliserats 
och samverkar med förskolor, såsom 
Gråbergets äldrecentrum, vilket beskrivs som 
positivt för effektivitet och generationsmöten. 
Kaggeledsgatans äldreboende nämns i 
egenskap av att flera andra verksamheter delar 
lokalerna, såsom offentligt kafé och restaurang 
som regelbundet erbjuder livemusik. Förutom 
att fungera som mötesplatser ger det samtidigt 
ett ekonomiskt tillskott till verksamheten. 

Fastighetsbolaget Nordfeldts har arbetat med 
andra former av boenden. Flatås alléer i 
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Göteborg är ett projekt där vanliga bostäder i 
olika storlekar, trygghetsbostäder, boenden för 
särskilt stöd, ungdomslägenheter, 
gemensamhetsutrymmen och en integrerad 
förskola samsas på samma yta. 

 

Danmark 
Danmark har nämnts i dessa sammanhang för 
sitt arbete med äldreboenden, bland annat i 
ett seminarium organiserat av SKR. Framför allt 
består detta av att Danmark uppfattas som 
mer ”påhittiga” i de olika alternativ som 
erbjuds äldre när det gäller boendeformer, 
vilket enligt SKR:s Jan-Ove Östbrink 
(bostadsexpert) kan märkas som en högre 
flyttfrekvens upp i åldrarna i Danmark jämfört 
med Sverige. Till exempel så stödjer den 
allmännyttiga föreningen Realdania många 
olika byggprojekt som syftar till att öka 
livskvaliteten för äldre, ofta i form av så kallade 
bogemenskaper som har potential att minska 
ensamhet. Dessutom förefaller Danmark ha ett 

större utbud av boenden som möter 
människor med olika ekonomiska 
förutsättningar. 

Nederländerna 
De Hogeweyk i Nederländerna har lyfts i 
litteraturen som ett innovativt exempel. Det är 
en så kallad demensby, vilket i princip är en 
liten stadsdel som specifikt anordnats för 
människor med demenssjukdom. Här kan de 
äldre röra sig fritt i en trygg miljö som är 
bemannad dygnet runt. Man bor i 
gemensamma radhus som är inredda och 
känns som vanliga hem, och i byn finns bland 
annat kaféer, restauranger och affärer. Som ett 
resultat av denna omfattande självständighet 
har man kunnat iaktta en allmänt mer positiv 
inställning och lägre doser av medicin hos de 
äldre, jämfört med i det konventionella 
äldreboendet som fanns där innan3.  

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 
3 https://www.detail-online.com/article/dementia-
village-de-hogeweyk-in-weesp-16433/  

Naturorienterad seniorbogemenskap i Ringkøbing 

Demensbyn De Hogeweyk 

Flatås alléer i Göteborg 

https://www.detail-online.com/article/dementia-village-de-hogeweyk-in-weesp-16433/
https://www.detail-online.com/article/dementia-village-de-hogeweyk-in-weesp-16433/
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FRAMTIDA BEHOV
Senaste tillgängliga befolkningsprognos från 
Sweco visar att andelen 65 år och äldre i 
kommunen väntas bli större. Under perioden 
2019–2019 prognosticeras åldersklassen öka 
med ca 2 700 (15 %). Nedan har prognosen 
avseende denna period sammanfogats med 
den historiska utvecklingen sedan år 2005 för 
perspektiv, vilket är så långt bak i tiden 
statistiken finns tillgänglig. 

Tillväxten i den totala folkmängden i 
kommunen uppgick i jämförelse till 9% år 
2005–2015, medan den väntas bli 11 % mellan 
2019–2029. Detta innebär att andelen 65 år 
och äldre väntas öka snabbare än den totala 
folkmängden (15 % kontra 11 %). 
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Långsiktig investeringsplanering (VOF)
Vård- och omsorgsnämnden godkände 8 april 
2020 en långsiktig investeringsplan avseende 
perioden 2023–2027, där behov och kostnader 
beräknades. I den gjordes gällande att den 
ökning av behov som väntades i en tidigare 
studie fram till 2020 uteblev. Planen grundades 
till stor del på den dåvarande 
befolkningsprognosen. 

Enligt denna dåvarande befolkningsprognos 
som avsåg perioden 2019–2027 skulle gruppen 
människor 65 år och äldre öka med 1 985 till 
antalet eller ca 13 %. Vård- och 
omsorgsförvaltningen drog slutsatsen att det 
förelåg behov för ytterligare 200 platser i 
vårdboende fram till år 2027, genom att göra 
en framskrivning av nuvarande 
användningsgrad. 

Som ett led i att möta utvecklingen 
upphandlades 40 platser i Villa Orrholmens 
vårdboende, med möjlighet att utöka med 20 
ytterligare platser. Vidare angav planen att det 
2025–2026 kunde uppstå behov av ytterligare 
vårdboende på 54–63 platser, vilket i så fall 
skulle kräva planering av tomt ett par år innan. 

I samma långsiktiga investeringsplan uppgav 
vård- och omsorgsförvaltningen också att 
efterfrågan på insatser inom hemtjänst och 
platser i vårdboenden verkade ha minskat.  

 

2019 var kön till vårdboende 55 personer, 
varav 46 hade demensproblematik. 
Förvaltningen klarade då enligt uppgift att 
verkställa alla boendebeslut inom tre månader 
vilket är kravet enligt nuvarande regelverk. 

Den långsiktiga investeringsplanen visade alltså 
att det finns en beredskap i antalet platser på 
vårdboenden fram till 2027, åtminstone sett till 
det totala antalet platser i kommunen. En 
viktig komponent är dock att utfallet i 
ökningen av äldre har en geografisk spridning, 
varför det är relevant att bryta ned datan på 
områdesnivå. Detta görs på efterföljande sidor 
med hjälp av den senaste 
befolkningsprognosen från Sweco. 

 

 

 

 

 

 

 

”Vård- och omsorgsförvaltningen har 
under de senaste åren kunnat notera 
en minskad efterfrågan på insatser, 
framför allt inom hemtjänsten. 
Viktiga förklaringsfaktorer är att folk 
är friskare längre, man vill klara sig 
själv och även de hjälpmedel och den 
välfärdsteknik som finns till hands i 
dag. Detta medför också att behovet 
av vårdboendeplatser inte har ökat 
linjärt med ökningen av antalet 
personer över 80 år.” 

- Tjänsteskrivelse 19 mars 2020 
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Var uppstår behoven? 
I diagrammet nedan har den senaste 
befolkningsprognosen brutits ned på 
områdesnivå. Siffrorna visar den väntade 
utvecklingen i antal äldre till år 2024, vilket är 
så långt befolkningsprognosen sträcker sig på 
områdesnivå på grund av statistisk osäkerhet. 

Särskilt Viken, Kronoparken och Herrhagen 
utmärker sig med betydande ökningar i antalet 
äldre. 

På nästföljande sidor bryts statistiken ned 
vidare för yngre respektive äldre äldre. För en 
fullständig redovisning i tabell se bilaga 3. 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Lamberget-Sjöstad-Örsholmen

Sommarro-Marieberg

Stockfallet

Edsvalla med omland

Lorensberg

Skåre omland

Romstad-Strand

Klara

Zakrisdal-Bellevue-Bergvik

Kroppkärr (södra, norra)

Kvarnberget

Vallargärdet med omland

Gruvlyckan

Hagalund-Gustavsberg

Sundsta

Färjestad

Haga

Väse med omland

Hultsberg-Henstad

Orrholmen

Råtorp-Älvåker

Tingvallastaden

Skattkärr med omland

Våxnäs-Sandbäcken

Skåre samhälle

Vålberg med omland

Molkom med omland

Kronoparken

Herrhagen

Viken

Rud

Norrstrand

Prognos antal äldre per område 2019-2024 (Sweco)

2019 2024



19 
 

65–79 år 
I åldern 65–79 år är det vanligt med flytt till 
mindre och mer lättskötta boenden4. Det 
skulle kunna innebära trygghetsboende, 
seniorboende eller vanlig lägenhet med hiss. 
Fram till 2024 leder Viken med en ökning på 
190 personer eller 32 % av dess totala 
befolkning i denna åldersgrupp. Därefter följer 

Kronoparken och Sommarro-Marieberg med 
148 respektive 108 personers ökning. Även 
Herrhagen på 91 personers ökning kan särskilt 
nämnas. Vad gäller mindre tätorter så är det 
Vallargärdet (52 st.) och Edsvalla (33 st.) som 
utmärker sig. Resten har snarare minskningar i 
åldersgruppen, i synnerhet Vålberg med -52 
personer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Information från seminarium av SKR – Attraktiva boenden att åldras i. Sänt online 2020-08-27. 
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80 år och äldre 
I åldern 80 år och äldre är det vanligare med 
den så kallade ofrivilliga flytten, då man 
exempelvis behöver komma till ett 
vårdboende5. I denna åldersgrupp toppas 
listan av Kronoparken med en stor ökning på 
167 personer eller 106 % av dess totala 
befolkning i åldersgruppen år 2019. Efter 
Kronoparken följer Viken och Herrhagen med 
107 respektive 80 personers ökning. Näst 

finner vi Vålberg som väntas få en betydande 
ökning på 70 personer. Andra mindre tätorter 
som kan nämnas är Skattkärr och Molkom med 
ökningar på 57 respektive 45 personer. 
Orrholmen hamnar på femte plats med en 
ökning på 65 personer, följt av Skåre samhälle 
på 59 personer. I botten finner vi Våxnäs-
Sandbäcken som ser ut att minska med -25 
personer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Information från seminarium av SKR – Attraktiva boenden att åldras i. Sänt online 2020-08-27. 
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Framskrivning 2049 
Nedan visas en enkel framskrivning av antalet 
äldre per område, där åldersgrupperna i 
statistiken från 2019 flyttats fram 30 år, till år 
2049. Framskrivningen tar inte hänsyn till 
faktorer såsom flyttfrekvens (som dock är låg 
för äldre) eller dödlighet, vilket gör den osäker 
även om den kan ge en viss fingervisning på 

längre sikt. Liksom tidigare utmärker sig 
Kronoparken med en betydande ökning i 
antalet äldre. Skåre, Skattkärr, Råtorp-Älvåker, 
Stockfallet och Romstad-Strand ser också 
betydande ökningar. Till skillnad från den 
kortsiktiga och mer komplexa 
befolkningsprognos som används på 
föregående sidor ser Vikens äldre ut att minska 
på längre sikt enligt framskrivningen nedan.
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Nyttjandegrad
Andelen av befolkningen 65 år och äldre med 
plats i särskilt boende har minskat över tid, 
från 4,1 % år 2014 till 3,7 % år 2019. 
Utvecklingen stämmer väl överens med den 
analys som vård- och omsorgsförvaltningen 

gjort angående minskad efterfrågan. Mycket 
pekar på att trenden kan komma att fortsätta 
även i framtiden, vilket i så fall innebär att 
hemtjänst och andra insatser i anknytning till 
den ordinarie bostaden blir viktigare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt den senaste befolkningsprognosen 
kommer det i Karlstads kommun år 2029 finnas 
13 798 människor i åldersgruppen 65–79 och 
7586 människor i åldersgruppen 80 år och 
äldre. Genom att identifiera skillnaden mellan 

utfallet 2019 och den förväntade ökningen 
fram till 2029, kan man med hjälp av 
nuvarande nyttjandegrad göra en uppskattning 
av det framtida platsbehovet för särskilda 
boenden. Uträkningen visas i tabellen nedan. 

Förväntat platsbehov särskilda boendeformer för äldre 2029 
 

 

 

 

Enligt uträkningen är det främst i 
åldersgruppen 80 år och äldre som ett större 
behov av platser i särskilda boenden såsom 
vårdboenden och biståndsbedömda 
trygghetsboenden uppstår--en ökning med 246 
platser fram till år 2029. 

 

 

 

I åldersgruppen 65–79 ökar platsbehovet med 
5 platser. Det är emellertid svårare att 
uppskatta behoven för denna grupp, då 
motsvarande detaljerad statistik ej förs för den 
reguljära bostadsmarknaden. Men att det 
kommer föreligga ett ökat behov av ej 
biståndsbedömda trygghetsboenden och 
seniorbostäder ses som sannolikt. 

 

 

Åldersgrupp Befolkning 
år 2019 

Väntad befolkning 
år 2029 Skillnad Andel i särskilt 

boende år 2019 
Ökning 

platsbehov 
65–79 13 798 14 244 446 1,1% 5 

80+ 5 267 7 586 2 319 10,6% 246 
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Ökning platsbehov särskilda 
boenden 80+ år 2024 per 
delområde 
Med samma form av uträkning går det att 
grovt uppskatta det väntade platsbehovet för 
särskilda boenden på delområdesnivå, 
förutsatt samma nyttjandegrad som 2019.  

 

 

Prognosen sträcker sig i detta fall endast till 
2024 (se tabell nedan). Eftersom ökningen i 
behovet av särskilda boenden för 
åldersgruppen 65–79 framträder som liten (5 
st. totalt i kommunen) redovisas den ej. På 
nästa sida följer en visualisering på karta. 

 

Område 
Ökning 

platsbehov 
Kronoparken 18 

Viken 11 
Herrhagen 9 

Vålberg med omland 7 
Orrholmen 7 

Skåre samhälle 6 
Skattkärr med omland 6 
Molkom med omland 5 

Zakrisdal-Bellevue-Bergvik 4 
Hultsberg-Henstad 4 

Råtorp-Älvåker 4 
Färjestad 4 

Stockfallet 3 
Romstad-Strand 3 

Edsvalla med omland 2 
Sommarro-Marieberg 2 

Gruvlyckan 2 
Sundsta 2 

Skåre omland 2 
Rud 2 

Kvarnberget 1 
Vallargärdet med omland 1 

Kroppkärr (södra, norra) 1 
Väse med omland 1 

Klara 1 
Lamberget-Sjöstad-

Örsholmen 1 

Haga 0 
Hagalund-Gustavsberg 0 

Lorensberg 0 
Tingvallastaden -1 

Norrstrand -2 
Våxnäs-Sandbäcken -3 

Totalsumma 101 

Ökning platsbehov 65+ år 2050 
kommunövergripande 
De flesta nationella uppskattningar, exempelvis 
från SKR och SCB, gör gällande att andelen 
äldre i riket kommer öka snabbt fram till 2050. 
Detta gäller särskilt gruppen äldre äldre där 
störst vårdbehov föreligger. SKR uppskattar att 
de allra äldsta över 85 år kommer fördubblas 
till antalet till 2050. Det har stora implikationer 
för det kommande behovet av särskilda 
boenden. 

 

 

 

 

Baserat på kommunens förväntade utveckling 
under tioårsperioden 2019–2029 och 
nuvarande nyttjandegrad kan en enkel 
uppskattning göras. Behovet av särskilda 
boendeformer för äldre (65+) kan i så fall 
komma att öka med ca 700–800 platser för 
kommunen som helhet fram till 2050. Det bör 
dock framhållas att osäkerheten är stor på så 
lång tidshorisont. Men det ligger i linje med 
exempelvis Örebro kommun, som med sin 
större befolkning uppskattar en liknande 
ökning redan fram till 2040. 
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BEDÖMNING AV BEHOV 
För följande avsnitt har en samlad bedömning 
angående behov av äldreboenden gjorts för 
olika områden, baserat på nuvarande utbud av 
äldreboenden, utvecklingen fram till 2024 
enligt befolkningsprognosen samt 
framskrivningen av befolkningsutvecklingen på 
längre sikt, till år 2049. Det är viktigt att 
komma ihåg att verkligheten kan förändras på 
oförutsedda sätt och att osäkerheten ökar med 
en längre tidshorisont, varför bedömningen 
endast bör ses som indikation på en tänkbar 
utveckling. 

Kronoparken 
Kronoparken är det område där störst behov i 
åldersgruppen 80+ år väntas uppstå fram till 
2024, en ökning med 18 platser. 
Framskrivningen visar på ytterligare markanta 
ökningar på längre sikt. Som tidigare nämnt 
saknar Kronoparken särskilda boendeformer i 
dag, då vårdboendet där stängdes år 2020. 
Däremot finns det ett antal lägenheter med 
hiss som är lämpliga för de som kan klara sig 
med hemtjänst i en ordinarie bostad. Det 
närmaste vårdboendet finns på Rud, vilket kan 
upplevas som långt bort. 

Bedömningen är att Kronoparken har ett 
kommande behov av särskilda boendeformer, 
om de äldre äldre som tillkommer i området 
ska ha möjlighet att bo kvar där. Yngre äldre 
ökar också betydligt i området vilket kan 
motivera exempelvis ej biståndsbedömda 
trygghetsbostäder eller seniorboenden. 

Viken 
Viken har ett förväntat ökat behov av 11 
platser i vårdboende fram till år 2024. Det är 
sannolikt att antalet äldre fortsätter att öka i 
området, baserat på stark tillväxt i 
åldersgruppen 45–64. Framskrivningen av 
dagens siffror visar emellertid att utvecklingen 
kan stabiliseras och även vända på längre sikt, 
men den tar inte hänsyn till det stora antalet 

nyproducerade bostäder som är på gång i 
området, vilket kan förändra situationen. 

I Viken finns ett stort antal trygghetsbostäder 
(268 st.), korttidsplatser (75 st.) ett 
resurscentrum med café samt många av 
KBAB:s lägenheter med hiss. Områdets 
beredskap för det framtida behovet bedöms 
som adekvat tills vidare förutsatt ett 
samutnyttjande av det närliggande 
vårdboendet som öppnat år 2020 på 
Orrholmen och där antal platser kan utökas. 

Herrhagen 
Herrhagens behov i åldersgruppen 80+ väntas 
öka med 9 platser. På längre sikt visar 
framskrivningen att antalet äldre kan komma 
att öka ytterligare. I detta område finns 
vårdboende om 30 platser som drivs på 
entreprenad, samt ett antal av KBAB:s 
lägenheter med hiss. Dessutom tillkommer 28 
biståndsbedömda trygghetsboenden via 
Stjärnhuset från och med tidigt 2021. 

Herrhagen har förvisso många boenden 
lämpliga för äldre men den väntade ökningen i 
platsbehovet kan göra det motiverat att se 
över servicegraden inför framtiden. 

Orrholmen 
På Orrholmen ökar behovet med 7 platser på 
kort sikt. På längre sikt visar framskrivningen 
dock att antalet äldre inte väntas öka, eller 
eventuellt minska. I området finns ett nytt 
vårdboende sedan år 2020 där kommunen 
köpt 40 platser med möjlighet att utöka med 
20 platser ytterligare. Det finns även ett stort 
antal av KBAB:s lägenheter med hiss. 
Bedömningen är därför att området nu har 
tillräcklig servicegrad inför den överskådliga 
framtiden. 

Råtorp-Älvåker 
Behov av 4 ytterligare platser i vårdboende 
framtill år 2024. Området saknar i dag 
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vårdboendeplatser eller platser i andra 
boendeformer. Det närmaste vårdboendet i 
dag ligger på Rud, på andra sidan älven. 
Råtorp-Älvåker är ett av de områden som 
framskrivningen visar kan öka mest i antalet 
äldre på längre sikt. Behov av att vidare 
undersöka och möta utvecklingen i god tid kan 
därför föreligga. 

Vålberg med omland 
Vålberg är den mindre tätort där behovet 
förefaller bli störst på kort sikt, en ökning med 
9 platser fram till år 2024. I dag finns ett 
vårdboende på orten med 48 platser.  

Vålbergs totala befolkning minskar något till 
2024, men andelen äldre väntas bli större. 
Baserat på tillväxten i behov behövs därför 
sannolikt fler platser i vårdboende. 
Framskrivningen till 2049 visar dock inte på 
någon större ökning, vilket kan tyda på att 
utvecklingen avstannar med tiden. 

Ett utbud av boendeformer som exempelvis 
överkomliga trygghets- eller seniorbostäder 
skulle även kunna vara alternativ att överväga, 
i syfte att underlätta flytt samt tillgängliggöra 
hus på orten. Detta mönster är genomgående 
för flera av de mindre tätorterna och är något 
som tagits upp i dialoger med seniora 
invånare. 

Skåre samhälle & Skåre omland 
I Skåre samhälle väntas till år 2024 ett ökat 
behov om 6 platser och i Skåre omland 2 
platser. I Skåre samhälle finns ett vårdboende 
med 8 platser i form av gruppboende, samt 34 
platser i biståndsbedömt trygghetsboende. 
Skåre pekas ut i framskrivningen som ett 
område där antalet äldre kommer öka markant 
på längre sikt. Det ökade behovet i Skåre 
samhälle och omland tillsammans med 
avståndet till närmsta vårdboende kan 
motivera utökning av platser för vårdboende i 
Skåre samhälle samt fler kompletterande 
boendeformer. 

Skattkärr med omland 
I Skattkärr med omland väntas behovet öka 
med 6 platser på kort sikt. I dag finns ett 
vårdboende på orten med 25 platser. På längre 
sikt visar framskrivningen en betydande ökning 
i antalet äldre. Det kommande behovet kan 
därför behöva mötas med utökning av platser i 
vårdboende och eventuellt kompletterande 
trygghetsbostäder eller liknande. 

Molkom med omland 
I Molkom väntas ökat behov om 5 platser på 
kort sikt. I dag finns ett vårdboende på orten 
med 68 platser som drivs på entreprenad. Det 
är sannolikt att antalet äldre fortsätter att öka 
något vilket kan motivera utökning av platser i 
vårdboende, men på längre sikt visar 
framskrivningen att utvecklingen kan avstanna 
med tiden. 

Seniorer på orten har uttryckt ett glapp mellan 
att bo kvar hemma och att behöva plats på 
vårdboende. Det kan föranleda planering för 
boendeformer som trygghets- och 
seniorboenden. Det har även uttryckts 
önskemål om att det ska finnas fler bostäder 
med hiss. 

Zakrisdal-Bellevue-Bergvik 
Här ökar behovet med 4 platser. I området 
finns ett vårdboende med 48 platser och ett 
fåtal av KBAB:s lägenheter med hiss, samt 
Bovierans seniorbostäder. Bovieran är 
realistiskt sett ett alternativ för få äldre på 
grund av kostnaden att förvärva en 
bostadsrätt. Framskrivningen antyder att 
antalet äldre fortsätter att öka på längre sikt. 

Hultsberg-Henstad 
Behov av 4 ytterligare platser i vårdboende 
fram till år 2024. I dag finns inga 
vårdboendeplatser eller platser i andra 
boendeformer i området. På länger sikt 
antyder framskrivningen att det inte sker några 
stora förändringar i antalet äldre. 
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Färjestad 
Behov av 4 ytterligare platser i vårdboende 
väntas i Färjestad. Området saknar i dag någon 
form av vårdboende eller trygghetsboende. 
Färjestad har dock närliggande vårdboende, 
trygghetsboende och seniorboende på Rud 
som kan samutnyttjas. På längre sikt visar 
framskrivningen att antalet äldre kan fortsätta 
öka något. 

Stockfallet 
Stockfallets behov väntas öka med 3 platser i 
vårdboende fram till år 2024. Området saknar i 
dag boendeformer för äldre. Även här är det 
närmaste området med sådana boendeformer 
Rud. Stockfallet är i dag en förhållandevis ung 
stadsdel, men på sikt visar framskrivningen att 
det är det område vars äldre kan öka mest som 
en andel av den befintliga befolkningen, med 
en möjlig ökning på 160 % till år 2049. Det är 
således viktigt att utvecklingen bevakas och att 
beredskap för den demografiska förändringen, 
exempelvis i form av planering för vårdboende 
och kompletterande mellanstegsformer, kan 
uppnås i god tid. 

Romstad-Strand 
Ökat behov om 3 platser i vårdboende fram till 
år 2024. Området saknar boendeformer för 
äldre i dag, men det finns ett närliggande 
vårdboende på Gruvlyckan med 95 platser. 
Framskrivningen föreslår att antalet äldre kan 
öka betydligt med en möjlig fördubbling av 
dagens nivå, vilket kommer öka behovet av 
platser i vårdboende och andra boendeformer 
avsevärt på längre sikt. 

Rud 
Ruds behov väntas öka med 2 platser. Det är 
det enda området med både vårdboende, 
trygghetsboende, seniorboende och en stor 
andel av KBAB:s lägenheter med hissar. På 
längre sikt visar framskrivningen att antalet 
äldre i området kan komma att minska. 
Servicegraden i området som sådant bedöms 
därför som tillräcklig, men det är beroende på i 
vilken grad Ruds resurser förväntas 

samutnyttjas av kringliggande områden där 
betydande ökningar i antalet äldre kan bli 
aktuella. Det kan behövas ta ställning till i 
vilken mån kommunen ämnar förstärka 
kapaciteten i Rud, jämfört med vardera av de 
kringliggande områdena. 

Sommarro-Marieberg 
Ökat behov om 2 platser i vårdboende fram till 
år 2024 väntas. Området saknar i dag 
boendeformer för äldre. Den nya, intilliggande 
stadsdelen Jakobsberg kan dock i framtiden få 
eget vårdboende. Framskrivningen visar att 
antalet äldre kan öka på längre sikt. 

Edsvalla med omland 
Edsvallas behov väntas öka med 2 platser i 
vårdboende fram till år 2024. På orten finns 
inga boendeformer för äldre, vilket det dock 
gör i det närliggande Vålberg. På längre sikt 
kan antalet äldre fortsätta öka något. 

Lorensberg 
I Lorensberg väntas inte behovet av 
vårdplatser fram till år 2024 förändras. 
Området saknar i dag boendeformer för äldre. 
Det närmaste vårdboendet ligger i dag på Rud. 
En betydande ökning i antalet äldre kan dock 
bli aktuell på längre sikt. 

Kroppkärr (södra, norra) 
Kroppkärrs platsbehov väntas öka med 1 plats i 
vårdboende fram till år 2024. Området saknar 
boendeformer för äldre. Det närmaste 
vårdboendet ligger i dag på Rud på andra sidan 
E18. På längre sikt antyder framskrivningen en 
betydande ökning i antalet äldre. 

Vallargärdet med omland 
I Vallargärdet väntas platsbehovet öka med 1 
plats i vårdboende fram till år 2024. I dagsläget 
saknar området boendeformer för äldre. 
Framskrivningen indikerar att antalet äldre kan 
komma att öka betydligt på längre sikt.  

Hagalund-Gustavsberg 
I Hagalund-Gustavsberg väntas inte behovet av 
vårdplatser fram till år 2024 förändras. 
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Området saknar boendeformer för äldre, men 
det finns närliggande vårdboende, 
trygghetsboende och lägenheter med hiss på 
Våxnäs-Sandbäcken. På längre sikt kan det ske 
en betydande ökning i antalet äldre. 

Gruvlyckan, Kvarnberget, 
Lamberget-Sjöstad 
Gemensamt för dessa områden är att 
platsbehovet i vårdboende förefaller öka med 
1–2 platser. På längre sikt indikerar 
framskrivningen att antalet äldre kan fortsätta 
öka något. Behovet bedöms därför öka något 
som helhet. 

Klara, Sundsta, Haga, Väse med 
omland 
Gemensamt för dessa områden är att 
platsbehovet i vårdboende förefaller öka med 
1–2 platser (Klara, Sundsta, Väse) eller förbli 
oförändrat (Haga). Dessutom visar 
framskrivningen att antalet äldre kan minska 
(Klara, Haga) eller förbli i princip oförändrat 
(Sundsta, Väse) på längre sikt. Därför bedöms 
behovet som något högre på kort sikt men 
minskande på längre sikt. 

Tingvallastaden, Våxnäs-
Sandbäcken, Norrstrand 
Gemensamt för dessa områden är att 
platsbehovet i vårdboende förefaller minska 
fram till år 2024. Dessutom visar 
framskrivningen att antalet äldre kan förbli 
oförändrat (Våxnäs-Sandbäcken) eller 
eventuellt minska på längre sikt 
(Tingvallastaden, Norrstrand). Behovet i dessa 
områden bedöms därför minska som helhet. 
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DIALOG SENIORER 
I samband med att arbetet för översiktsplanen 
påbörjades genomfördes ett antal 
medborgardialoger med Karlstadbor, bland 
annat med seniorer. Dialogerna med seniorer 
genomfördes i samband med fyra träffpunkter. 
En träffpunkt är en mötesplats för social 
samvaro, stimulerande aktiviteter och att 
knyta nya vänskapskontakter. Platserna som 
besöktes under dialogen var Ruds 
trygghetsboende, Oskarslunds vårdboende, 
Hagaborgs vårdboende samt Café Peking på 
Åsbacka vårdboende i Molkom. Deltagarna vid 
dessa träffar var inte endast seniorer som 
bodde på dessa platser, utan även seniorer 
som bodde i närområdet eller i andra delar av 
kommunen men som tagit sig dit för att ta del 
av den sociala samvaron och aktiviteten som 
erbjöds för dagen.  

Fysiska rörelsemönster och 
mötesplatser  
Seniorerna beskrev ett behov av sittplatser 
längs stråk där de rör sig, för att kunna sätta sig 
ner och vila.  

Ur ett tillgänglighets- och trygghetsperspektiv 
lyftes även plana ytor och god belysning fram 
som ett behov.  

Seniorerna beskriver att de gärna rör sig och 
vistas där ändra människor är och där det finns 
liv och rörelse. Värdet av ett områdescentrum 
är stort eftersom det bidrar till ökad 
självständighet med exempelvis mataffärer och 
vårdcentraler nära sitt boende. 
Områdescentrumet är också en plats där man 
träffar andra människor och kan titta på folkliv.  

Lokaler för samvaro och aktiviteter är ett 
behov som är viktigt ur ett socialt perspektiv.  

Synergi mellan seniorer och 
barn  
Seniorerna beskriver att det är uppskattat och 
glädjefyllt att höra och titta på barn som leker. 

Eftersom förskola och skola har sin verksamhet 
under dagtid sammanfaller detta oftast med 
de tider då seniorerna är ute. En av fördelarna 
som lyfts fram är möjligheten att kunna vara 
del av en händelse utan att själv aktivt delta. 
Deltagande kan se ut på många olika sätt och 
detta kan vara ett sätt att bryta ensamhet.  

Sammankopplade äldreboenden med förskolor 
och skolor kan vara en möjlig synergi.  

 

Trafik och parkeringar  
Seniorerna lyfter fram ett behov av att 
tydligare separera gång och cykeltrafiken. 
Promenaden längs Klarälven vid Hagaborg är 
ett referensområde som är uppskattat.  

Höga kantstenar vid övergångställen är en 
utmaning om man exempelvis har rullator. 
Generellt lyfts trygga övergångställen som ett 
behov, särskilt under träffen i Molkom och väg 
63.  

Att ha kollektivtrafiken ”utanför dörren” ser 
seniorer som en viktig del för att kunna resa 
mer kollektivt.  
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Avseende parkeringar upplever seniorerna att 
dessa minskar i antal och man efterfrågar en 
större bekvämlighet att ha parkeringar nära sin 
bostad och den servicepunkt som besöks. Ett 
förslag från seniorerna är ”seniorparkering” likt 
konceptet familjeparkering.  

Boende 
Seniorerna ser ett behov av att främja och 
skapa ruljangs gällande boendeformer. Ett 
hinder idag är ofta det ekonomiska, det är helt 
enkelt inte lönsamt att flytta från sin villa till en 
lägenhet. Samtidigt önskar man bo kvar i eller 
nära det område där man bor idag och där 
finns inte alltid möjligheterna till andra 
boendeformer. 

Seniorerna upplever också att det saknas ett 
utbud av boendeformer. Bland annat i Molkom 
upplevs det finns ett glapp mellan att ”bo i 
hus” och ”bo i ett vårdboende”. Där beskrivs 
ett behov av bland annat hyresrätter men även 
seniorboende, vårdboende samt ett mer 
anpassat demensboende.  

En förutsättning för att flytta till lägenhet är 
även att det finns hiss i huset.  En uppskattad 
boendeform som lyfts fram är seniorboenden 
(+65) vilka upplevs som både socialt och tryggt. 

Äldres behov 
I stora drag har dialogen för äldre synliggjort 
följande: 

• Känslan av att vara självständig är 
viktig. Därför viktigt att ha nära till eller 
lätt kunna ta sig till olika 
samhällsfunktioner och service från sin 
bostad. 

• Behov av olika typer av 
boendemöjligheter. T.ex. minska 
glappet mellan att bo i eget hus och bo 
på vårdboende.  

• ”Levnadsrummet”. Storleken på det 
område där man rör sig blir oftast 
mindre desto äldre man blir. 
Närområdets och dess innehåll 
påverkar därför äldre i stor 
utsträckning. 

• Vara en del av en händelse eller 
aktivitet utan att alltid själv behöva 
vara aktiv. Exempelvis kunna sitta och 
titta på människor i 
områdescentrumet och förskolebarn 
som leker. 
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REFLEKTIONER & UTMANINGAR
Ökad självständighet 
Det stöd och de boenden som erbjuds av 
äldreomsorgen bör främja äldres 
självständighet så långt det är möjligt. Vi vet 
att det är en av de viktigaste delarna i 
människors liv, inte bara äldres. Det är en 
förklaring till att de allra flesta äldre väljer att 
bo kvar i det egna hemmet. Nuvarande trend 
indikerar att kvarboende i en ordinarie bostad 
blir vanligare. Därför kan också den allra 
största delen av insatserna för äldre göras här, 
med exempelvis hemtjänst och 
bostadsanpassning. För de äldre som dock har 
en önskan att flytta kan självständigheten 
förstärkas på olika sätt. Dels framförs ofta i 
statliga utredningar och publikationer vikten av 
att äldreboendet är hemlikt, och att den 
boende kan sätta sin egen prägel på bostaden. 
Dels bör det ordnas så att de äldre själva kan 
hitta ett boende som passar dem. Det senare 
kräver tydlig information och hjälpsamma 
verktyg från kommunens sida, särskilt med 
tanke på att äldre ofta beskrivs som 
”utloggade”, det vill säga inte är tillräckligt 
bekanta med Internet där sådan information 
finns. 

Stimulerande & lättillgänglig 
närmiljö 
Ett fenomen som ökar bland äldre är den 
upplevda ensamheten. I framtiden kan det 
komma att bli ett större problem, i takt med 
att befolkningen blir äldre och fler har sämre 
förutsättningar att själva upprätthålla ett 
socialt liv. På längre sikt är det också möjligt att 
den teknologiska utvecklingen har inverkan på 
detta, genom att AI och automatisering tar 
över vissa funktioner som människor utför i 
dag, exempelvis matleveranser. 

Utvecklingen kan mötas med större fokus på 
stimulerande och lättillgänglig närmiljö. Äldre 
är som alla andra, och vill gärna ta det del av 
aktiviteter som pågår kring dem. Det kan 
handla om att ha nära tillgång till parker eller 

kaféer där allmänheten rör sig, vilket kan 
möjliggöra äldres deltagande i stadslivet. Eller 
exempelvis dra nytta av synergier mellan äldre 
och barn och unga genom att samlokalisera 
dessa verksamheter, så att äldre kan ha ett 
passivt deltagande i barnens lek. 

Lättillgänglig service 
För att kunna öka äldres självständighet är 
tillgången till service en viktig faktor, så att 
äldre själva kan handla, hämta mediciner eller 
liknande. Människors levnadsrum blir ofta 
mindre med åldern. Äldreboenden, beroende 
på typ, bör därför lokaliseras med hänsyn till 
närliggande serviceutbud. Till exempel kan 
biståndsbedömda trygghetsbostäder med 
fördel placeras på gångavstånd till 
livsmedelsbutiker och vårdcentraler, dels för 
att minska bilberoendet, dels för att buss kan 
upplevas som krångligt för äldre. Där det inte 
är möjligt kan tillgängligheten till kollektivtrafik 
prioriteras. Vad gäller kommersiell service har 
den långsiktiga planeringen för handel bärighet 
på utbudet. 

Blandade bostadsformer 
Äldre vill umgås med andra människor i olika 
åldrar, inte bara andra äldre. Att blanda olika 
bostadsformer i ett område eller inom samma 
byggnad kan möjliggöra möten mellan 
människor i olika åldrar och med olika 
förutsättningar. Det är ett sätt att motverka 
den isolering som äldre kan uppleva från det 
övriga samhället och öka den sociala 
hållbarheten i stort. 

Exempel på blandade bostäder i Skåre där 
barnfamiljer och äldre kan bo sida vid sida. 
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Det är även tänkbart att vissa äldre vill bo nära 
andra grupper som är frekvent daglediga 
såsom studenter. Ett exempel är Flatås alléer i 
Göteborg där olika former av bostäder som 
riktar sig till olika målgrupper byggs på samma 
yta, samtidigt som gemensamma utrymmen 
prioriteras. Vidare samlokalisering med andra 
verksamheter ge ekonomiska fördelar, då 
exempelvis äldreboenden och skolor kan dela 
storkök. 

Varierat utbud av boende för 
äldre 
Stora investeringar i boende för äldre kommer 
behövas i framtiden, med tanke på den 
demografiska utvecklingen. Men det är inte 
bara en fråga om utökande av antal platser. 
Äldre är inte en homogen grupp, utan har som 
andra människor varierande behov och 
förutsättningar. En utmaning är därför att 
skapa ett varierat bostadsutbud som kan sänka 
tröskeln för äldre att ta steget till ett mer 
anpassat boende. Det är exempelvis viktigt för 
att sätta igång flyttkedjor, kanske i synnerhet i 
de mindre tätorterna. Tänkbara alternativ för 
framtiden kan vara: 

• Prioritera billigare och mindre 
alternativ för de många äldre som har 
sämre ekonomiska förutsättningar. En 
stor andel äldre flyttar för att få 
mindre, mer lättskött och billigare 
boende. 

• Mellanstegsformer – utöka 
tillgänglighet till boenden (i synnerhet i 
de mindre tätorterna) som kan svara 
mot det upplevda glappet mellan att 
bo hemma och att söka sig till 
vårdboende. 

• Blandade koncept – exempelvis 
generationsboenden, där olika åldrar 
kan blandas. 

• Kollektiva former – exempelvis 
kollektivhus och byggemenskaper som 
kan skapa social samvaro och minska 
ensamhet. 

Många av dessa är i sig beroende dels av en 
bred samverkan mellan olika aktörer, dels en 
intern samverkan mellan bostadsförsörjning, 
äldreomsorg, socialtjänst med flera. 

I brist på attraktiva eller överkomliga alternativ 
finns risk för en inlåsningseffekt, det vill säga 
att äldre känner sig tvingade att bo kvar i det 
egna hemmet längre än man kanske skulle 
önska. Ett problem är att det i statistiken då 
kan se ut som om äldre i högre utsträckning vill 
bo kvar när det i själva verket förhåller sig så 
att man inte ser något annat alternativ. 

Upprustning av befintligt 
byggnadsbestånd 
Det är lätt att tänka på framtidens 
äldreboende som nybyggda och 
ändamålsenliga lokaler. I en rapport menar 
dock SKR att framtidens äldreboende till stor 
del redan finns i form av alla de byggnader som 
vi idag använder. Det vill säga, alla problem kan 
inte lösas av nyproduktion som dessutom för 
vårdboenden är mycket kostsamt och på sina 
håll kräver betydande markanspråk som är 
svåra att tillgodose. Det bör därför också finnas 
ett fokus på att rusta upp, modernisera och 
återanvända de lokaler som vi redan har. Det 
kan exempelvis handla om att utrusta 
befintliga fastigheter med hiss. 

Underlätta flytt 
En insats som visat sig vara effektiv enligt SKR 
är att erbjuda flytthjälp, vilket kan sänka 
tröskeln att göra ett sådant stort steg som flytt 
ofta innebär för äldre. Annat hjälpsamt kan 
vara förtur i bostadsköer för äldre med behov 
och att kommunen bedriver en aktiv 
bostadsförmedling. Kommunala subventioner 
och allmännyttigt byggande kan vara 
alternativ, i synnerhet för hyresrätter och i de 
mindre tätorterna. Och sen kan mindre 
uppenbara saker som bomässor göra sin del i 
att tillgängliggöra information, vilket i 
förlängningen kan möjliggöra självständighet. 
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Möjlighet att bo hemma 
Det är viktigt att de som vill bo kvar hemma 
kan göra det så långt det är möjligt. Ofta bor 
man kvar i det ordinarie boendet för att 
bibehålla sin nivå av självständighet. Med 
insatser såsom hemtjänst, bostadsanpassning 
och andra hjälpmedel kan självständighet och 
möjlighet till kvarboende förstärkas. Vidare är 
ett gott utbud av bostäder viktigt för de som 
vill flytta till ett ordinarie boende som är mer 
anpassat för livssituationen. På sikt kan 
teknologisk utveckling påverka möjligheterna 
att bo kvar hemma, allt eftersom nya lösningar 
blir tillgängliga. 

Ojämn fördelning 
En utgångspunkt i kommunens arbete är att 
kommunal verksamhet ska vara representerad 
så brett det är möjligt i våra olika områden. 
När det gäller äldreboenden så är det 
förmodligen inte ekonomiskt försvarbart att 
det ska finnas alla typer av boenden på alla 
ställen. Men det finns en viss ojämn geografisk 
fördelning, såsom att det är förhållandevis få 
äldreboenden i den nordöstra delen av staden, 
där det väntas uppstå stora behov på längre 
sikt. Ambitionen för den långsiktiga 
planeringen bör vara att söka jämna ut 
skillnader i utbud olika områden emellan. Ett 
specifikt område i denna del av staden som 
bedöms som intressant för framtida utveckling 
av äldreomsorgen är Kronoparken, där 
behoven väntas öka betydligt och särskilda 
boendeformer saknas i dag. 

Allmänna riktlinjer för nya 
äldreboenden 
För att säkerställa kvalitativa boenden för äldre 
föreslås flera förslag till riktlinjer som den 
översiktliga planeringen behöver förhålla sig 
till: 

• Äldreboenden bör lokaliseras med 
hänsyn till kringliggande bebyggelse så 
att äldre kan få möjlighet att leva i 
samklang med det övriga samhällslivet 
genom både passivt och aktivt 

deltagande samt nära tillgång till 
service.  

• Äldreboenden bör placeras i lägen som 
är tillgängliga för att underlätta för 
både äldre och personal att ta sig till 
och från platsen. Det är exempelvis 
särskilt viktigt att kollektivtrafik finns i 
närheten. 

• Äldreboenden samlokaliseras med 
fördel med andra verksamheter. 
Blandade funktioner och samnyttjande 
av lokaler är viktiga strategier för att 
möta framtida behov och utmaningar, 
såväl ekonomiska som sociala.  

Riktlinjer för nya vårdboenden 
För att säkerställa kvalitativa vårdboenden 
krävs mer specifika riktlinjer: 

• Vårdboenden med inriktning för 
demens bör byggas i ett plan för att 
underlätta för såväl de äldre som 
personalen. Det främjar exempelvis fri 
rörlighet, effektiv logistik och kvalitativ 
tillsyn. 

• Tomtytor bör så långt det är möjligt 
främja optimal storlek och utformning 
för vårdboenden. Betydande ytor 
behövs för att enheterna ska bli 
tillräckligt stora och för att 
verksamheten ska kunna ha tillgång till 
väl dimensionerad utemiljö. Även 
tomtytans form bör tas i beaktning, då 
allt för flikiga eller krokiga tomter kan 
utgöra hinder för ändamålsenlig 
utformning. 

• Vårdboenden bör ha tillgång till en 
kvalitativ och variationsrik utemiljö 
som möjliggör för aktiviteter och 
gemensamhet, men även för lugn och 
ro och upplevelse av natur och 
grönska.
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Bilaga 1. Antal platser i särskilda boenden inkl korttidsplatser - enligt 
socialtjänstlagen augusti 2020 (VOF) 
 

Vårdboende Antal platser Område Kommentar 

Oskarslund 95 Gruvlyckan  
Zakrisdal 48 Zakrisdal  

Brattska gården 48 Vålberg  
Fryken  47 Rud  

Gunnern  48 Rud  
Källan 8 Skåre Gruppboende 

Vänerviken 25 Skattkärr  
Granberga  24 Väse  

Gruvan 33 Centrum  
Pelargården 30 Våxnäs  

Sveagatan 30 Herrhagen Entreprenad 
Åsbacka 68 Molkom Entreprenad 

Villa Orrholmen 40 Orrholmen Köp av plats 

Totalsumma 544   
 

Trygghetsboende Antal platser Område Kommentar 

Hagaborg 64 Norrstrand  

Våxnäs 70 Våxnäs  

Rud 44 Rud  

Källan 34 Skåre  

Stjärnhuset 28 Herrhagen From 1/3 2021 

Totalsumma 240   
 

Korttidsplatser Antal platser Område Kommentar 

Resurscentrum 75 Viken  

 

KBAB:s boendekoncept 
 

Trygghetsboende Antal lägenheter Område Kommentar 

Hagaborg 405 Norrstrand  

Viken 268 Viken  

Sixbacken 393 Våxnäs  

Totalsumma 1066   

 

Seniorboende Antal lägenheter Område Kommentar 

Rudsgårdsvägen 4A 25 Rud  

Vänortsgatan 13 23 Rud  

Totalsumma 48   
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Bilaga 2. Andel äldre Karlstads tätort 

Observera att denna karta är 
något äldre varför typ och 
lokalisering av boendeformer 
kan variera något. 
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Bilaga 3. Prognos 2019–2024 per delområde 
 
 

 

 

 

 

 

65–79 år 2019 2024 Skillnad Procent 

Edsvalla med omland 205 238 33 16% 

Färjestad 374 421 47 13% 

Gruvlyckan 260 295 35 13% 

Haga 318 317 -1 0% 

Hagalund-Gustavsberg 287 292 5 2% 

Herrhagen 838 929 91 11% 

Hultsberg-Henstad 436 358 -78 -18% 

Klara 240 236 -4 -2% 

Kronoparken 824 972 148 18% 

Kroppkärr (södra, norra) 248 230 -18 -7% 

Kvarnberget 278 273 -5 -2% 

Lamberget-Sjöstad-Örsholmen 154 155 1 1% 

Lorensberg 209 192 -17 -8% 

Molkom med omland 695 683 -12 -2% 

Norrstrand 869 830 -39 -4% 

Orrholmen 356 335 -21 -6% 

Romstad-Strand 276 309 33 12% 

Rud 740 651 -89 -12% 

Råtorp-Älvåker 425 426 1 0% 

Skattkärr med omland 636 604 -32 -5% 

Skåre omland 242 248 6 2% 

Skåre samhälle 683 646 -37 -5% 

Sommarro-Marieberg 155 263 108 70% 

Stockfallet 161 159 -2 -1% 

Sundsta 329 332 3 1% 

Tingvallastaden 474 511 37 8% 

Vallargärdet med omland 300 352 52 17% 

Viken 870 1 060 190 22% 

Vålberg med omland 708 656 -52 -7% 

Våxnäs-Sandbäcken 532 590 58 11% 

Väse med omland 386 375 -11 -3% 

Zakrisdal-Bellevue-Bergvik 277 348 71 26% 

80 år och äldre 2019 2024 Skillnad Procent 

Edsvalla med omland 49 70 21 44% 

Färjestad 103 136 33 32% 

Gruvlyckan 149 170 21 14% 

Haga 165 166 1 1% 

Hagalund-Gustavsberg 135 133 -2 -2% 

Herrhagen 286 366 80 28% 

Hultsberg-Henstad 71 107 36 51% 

Klara 98 104 6 7% 

Kronoparken 158 325 167 106% 

Kroppkärr (södra, norra) 110 118 8 7% 

Kvarnberget 89 102 13 14% 

Lamberget-Sjöstad-Örsholmen 39 45 6 15% 

Lorensberg 99 94 -5 -5% 

Molkom med omland 253 298 45 18% 

Norrstrand 506 487 -19 -4% 

Orrholmen 152 217 65 43% 

Romstad-Strand 43 69 26 61% 

Rud 485 501 16 3% 

Råtorp-Älvåker 169 203 34 20% 

Skattkärr med omland 153 210 57 37% 

Skåre omland 71 89 18 25% 

Skåre samhälle 232 291 59 25% 

Sommarro-Marieberg 40 61 21 53% 

Stockfallet 45 72 27 59% 

Sundsta 107 128 21 19% 

Tingvallastaden 245 237 -8 -3% 

Vallargärdet med omland 92 102 10 10% 

Viken 334 441 107 32% 

Vålberg med omland 215 285 70 32% 

Våxnäs-Sandbäcken 381 356 -25 -7% 

Väse med omland 112 119 7 6% 

Zakrisdal-Bellevue-Bergvik 80 119 39 49% 
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