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Till Kommunfullmäktige i Malmö  
 
Inför biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö 
 
I Malmö idag finns trygghetsboende för den som är 70 år eller äldre, har en känsla av 
otrygghet och ett behov av serviceinsatser från hemtjänsten eller får sina 
serviceinsatser utförda på annat sätt. Boendeformen är inte biståndsbedömd, den 
tilldelas endast efter kötid och inte efter behov. Kötiden kan vara flera år och även 
den äldres ekonomi kan försvåra att flytta till dagens trygghetsboenden. Kommunens 
båda trygghetsboenden ligger idag på Rådmansvången. 
 
Sedan 2 april ger socialtjänstlagen kommunen möjligheten att införa boendeformen 
biståndsbedömt trygghetsboende. Boendeformen är ett särskilt boende avsett för 
äldre personer som har ett vårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som 
inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet. Ett ytterligare 
syfte är att bryta den isolering som många äldre som bor kvar hemma lider av. 
Skillnaden mellan ordinärt boende och biståndsbedömt trygghetsboende är att den 
äldre får möjlighet att komma till ett boende som exempelvis kan erbjuda 
gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Det biståndsbedömda 
trygghetsboendet ger om hyra och avgifter kan hållas låga större möjlighet för äldre 
med låg pension att flytta från en billig lägenhet eller hus och ta del av boendeformen.   
 
Vänsterpartiet menar att Malmö stad skall starta trygghetsboenden som tilldelas 
efter behov och inte utifrån kötid eller den äldres ekonomi. Vi menar att det är särskilt 
viktigt att avgifter och hyra för biståndsbedömda trygghetsboenden hålls låga och att 
boendena förläggs till områden med en stor andel mindre resursstarka äldre. 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att införa biståndet biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö  
att särskilt beakta att hyra och avgifter för de biståndsbedömda trygghetsboendena skall  

hållas låga  
att uppdra åt kommunens berörda förvaltningar och bolag att ta fram trygghetsboenden  

som motsvarar det behov som finns bland äldre  
att biståndsbedömt trygghetsboende lokaliseras runt om i Malmö och särskilt till  

områden med många mindre resursstarka äldre  
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