
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Vrena, 2014-01-16 

Närvarande: 12 personer enligt bifogade närvaroförteckning 

Ordföranden i Vård- och Omsorgsnämnden, Jakob Sandgren var inbjuden för att berätta om 

kommunens syn på olika former av boende för äldre. Han inledde med klargöra definitionen 

av olika boendeformer. 

Särskilt äldreboende är institutioner som kommunen bygger och driver. För att få plats på ett 

sådant boende görs en behovsprövning som skall visa att personen inte längre klarar ett eget 

boende med hemhjälp. Vid några äldreboenden finns särskilda demensavdelningar för de fall 

man fått en sådan diagnos. 

Korttidsboende är en form av övergång när man som äldre blivit utskriven från sjukhusvård 

men ännu inte klarar ett eget boende. Det kan också fungera som avlastning för kortare tid 

om t.ex. den ena maken drabbas av demens och därför kan behöva ett korttidsboende. 

Enligt Jakob har kommunen överskott på platser i äldreboende och det kommer inte att 

finnas behov av ytterligare platser under de närmaste 5 till 10 åren. Om det i framtiden skall 

byggas något äldreboende utanför centralorten så ligger Stigtomta närmast till hands 

eftersom där finns ett större underlag. 

Trygghetsboende är ett ”vanligt” boende med den skillnaden att det skall finnas tillgång till 

personal på dagtid och vissa gemensamhetslokaler. Även viss bostadsanpassning kan 

förekomma. Trygghetsboenden byggs inte av kommunen. 

Seniorboende är ytterligare ett begrepp som används för mindre villor och 

flerbostadslägenheter för personer över 65 år. Dessa kan byggas av Nyköpingshem, privata 

byggföretag eller form av bostadsrättsföreningar. Problemet, enligt Jakob, är att det oftast 

blir dyrt att bygga i mindre skala med höga hyror som följd. För att någon byggherre skall 

vara intresserad krävs att det finns en seriös marknadsundersökning som visar på en stabil 

efterfrågan. 

Efter Jakobs inledning följde en intensiv debatt om de olika möjligheterna som slutade med 

att arbetsgruppen bestämde att en grupp som finns för dessa frågor får i uppdrag att 

förbereda en marknadsundersökning. Gruppen fick dessutom några nya medlemmar. 

De båda projektledarna för Lokalt driven landsbygdsutveckling, Jacqueline Hellsten och Larz 

Johansson informerade om de bidragsmöjligheter som finns i form av Landsbygdsmiljonen 



  
 

 

och Servicepunkter, Leader Kustlinjens paraplyprojekt. Arbetsgruppen beslöt att ändra sin 

ansökan till Landsbygdsmiljonen att endast omfatta utrustning och iordningsställande av 

lekplatsen vid skolan. 

 


