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Syfte

• Att i enlighet med våra nationella 

samt kommunala bostadspolitiska 

mål få ökad kunskap om goda 

levnadsvillkor, god boendemiljö med 

huvudfokus tillgänglighet.

• Lägga grund till att jämföra 

boendemiljön och hur den förändras. 

Blir den bättre eller sämre för äldre 

sett över tid?



Beställare

• Kommunfullmäktige. 

Åtgärd i Umeå kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 

2017-05-29.



Vad menas med tillgänglighet?

Med tillgänglighet avses att den boende kan ta sig in och runt i sin 

bostad utan svårigheter vilket ger personen möjlighet att vara 

oberoende av andra, oavsett om personen har rullstol, någon 

sjukdom eller funktionsnedsättning som begränsar dennes dagliga 

aktiviteter.

Frågor om trygghet, hälsa och boendemiljö har lagts till för att 

komplettera tillgängligheten med viktiga förutsättningar.



Tillgänglighetsindex

Ett sammanfattande index av den totala tillgängligheten. 
Vi startar på 7 poäng och för varje kriterium nedan som uppfylls fås poängen som står i bubblan.
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Resultat



Många lägenheter har en tillgänglighet på 5 eller 6
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Hyresrätter mindre tillgängliga
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28% vill flytta till en annan bostad

Observera att 
respondenterna 
kunnat fylla i flera 
svarsalternativ 
vilket medför att 
staplarna summerar 
till över 100%
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Betydligt färre vill flytta från en tillgänglig bostad
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Cirka 1200 personer ovanför bottenplan saknar hiss
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Opåverkad flyttvilja om hiss finns
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Bäst tillgänglighet på Tomtebo
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Tillgänglighet per stadsdel

Talet inom parentes anger hur många personer i åldern 70-84 
boende i flerbostadshus som finns i stadsdelen.
Den streckade linjen är det totala medelvärdet.



Bostadens lägenheter mer tillgängliga
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Sammanfattning

• 18 procent av äldre i åldern 70-84 boende i flerbostadshus vill flytta till en mer tillgänglig bostad.

• Genom att göra förändringar i fastighetsbeståndet kan flyttviljan hos 900 personer minska.

• Avsaknad av hiss för personer som bor minst en våning upp påverkar flyttviljan mest.

• Tillgängligheten upplevs som bättre i bostadsrätter än i hyresrätter.

• Flyttviljan är högre hos personer boende i bostadsrätter än personer boende i hyresrätter om bostaden 

upplevs som otillgänglig.

• Äldre bostäder är generellt mer otillgängliga.

• Tillgängligheten i AB Bostadens bostäder är bättre jämfört med andra hyresvärdars bostäder.

• Vid jämförelse av stadsdelarna framgår att Tomtebo har den bästa tillgängligheten och Västerslätt den 

sämsta. Samma resultat som vid totalinventeringen 2011.




