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Svar på remiss om motion av Karin Pleijel 
(MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att an-
lägga en demensby 

Förslag till beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd avstyrker motionen om att anlägga en demensby.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 

stadsledningskontoret. 

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått i uppdrag att svara på en remiss om Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill 

Törnqvist (MP) motion om att anlägga en demensby. Demens finns i förvaltningens 

målgrupp, även om motionen fokuserar på den äldre målgruppen. Förvaltningens 

tjänsteutlåtande fokuserar på konsekvenser av motionen för förvaltningens målgrupp.  

Förvaltningen avstyrker motionens första att-sats och anser att det finns andra arbetssätt 

som på ett bättre sätt kan stötta förvaltningens målgrupp att leva ett fritt och självständigt 

liv. Förvaltningen ser dock att arbetet med demens inom förvaltningens verksamheter kan 

utvecklas. Förvaltningens bedömning är att det vore positivt att kartlägga fördelarna, men 

kan inte ställa sig positiv till en implementering av dem generellt. Förvaltningen är 

således positiv till intentionen i motionens andra att-sats, men den bör ändå avstyrkas då 

det behövs en analys, urval och bedömning innan en implementering kan vara aktuell.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Förvaltningen saknar tillräcklig kunskap för att kunna göra en bedömning av de 

ekonomiska konsekvenserna av en demensby i detta skede.  

Bedömning ur ekologisk dimension  
En av de fördelar som konceptet demensby kan medföra är att stärka tillgången till 

grönska för bostäder med särskild service (BmSS). Att öka människors tillgång till 

grönområden går i linje med Göteborg Stads miljö- och klimatprogram och kan bidra till 

aspekter som stärker den ekologiska dimensionen, såsom bättre dagvattenhantering samt 

stärkt biologisk mångfald. En bättre tillgång till grönytor kan även stärka den sociala 

dimensionen då det förbättrar folkhälsan hos den tilltänkta målgruppen.  

Bedömning ur social dimension 
Om fördelarna med demensby kartläggs och delvis implementeras i planeringen av nya 

BmSS (både ute- och inomhusmiljöer) kan det sannolikt stärka möjligheten till en bättre 
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social tillvaro för de personer som har demens och faller inom förvaltningens målgrupp. 

Att skapa en separat by riskerar dock att bidra till institutionsliknande boenden, vilket kan 

anses vara tillbakagång i funktionsrättsrörelsens arbete med att skapa inkludering och 

samhällelig delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Samverkan  
Information i ärendet lämnas till förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 18 augusti 

2021. 

Bilagor  
1. Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att anlägga 

en demensby 
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Ärendet 
Nämnden för funktionsstöd har fått en motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill 

Törnqvist (MP) om att anlägga en demensby på remiss från kommunstyrelsen. Nämnden 

ska yttra sig senast den 31 augusti 2021. 

Beskrivning av ärendet 
I motionen av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) beskrivs hur även äldre 

bör ha friheter som att strosa fritt i trädgården, gå in och ut som de vill och besöka 

vänner. Motionen framför att den som är dement ofta fråntas dessa rättigheter och får sina 

friheter inskränkta. Instängdheten och ofriheten kan i sin tur skapa oro och frustration hos 

den demente vilket minskar livskvaliteten med mer än vad endast sjukdomen leder till.  

Motionärerna beskriver arbetssätt i Nederländerna och Danmark, men även svenska 

exempel i Vellinge och Borås, där man arbetar med så kallade demensbyar. Dessa 

demensboenden ligger i inhägnade områden med mycket grönska. Vissa byar har även 

butiker och caféer på området så att det liknar en riktig by, och inom hela området kan de 

äldre röra sig fritt. Målet är att äldre med demenssjukdom ska kunna leva under större 

frihet men utan att riskera sin säkerhet. Resultaten från de olika byarna i Europa är 

positiva, exempelvis har behovet av lugnande mediciner minskat. 

Motionärerna anser att äldreomsorgen, särskilt omsorgen riktad till dem med 

demenssjukdom, måste gå vidare till nästa nivå och föreslår därför att: 

1. Göteborg anlägger en demensby 

2. De fördelar som konceptet demensby erbjuder kartläggs och implementeras i 

planeringsarbetet för nya boenden 

Brukare med demenssjukdom inom nämndens verksamheter 

Motionen riktas främst till äldre personer med demens, och remissvaret fokuserar därför 

på målgruppen som finns inom förvaltningens verksamheter och hur de skulle påverkas 

av motionärernas förslag. Bland förvaltningens brukare finns två grupper av personer 

med demens, dels personer under 65 år som utvecklar demens utan att ha andra 

funktionsnedsättningar, dels personer med exempelvis intellektuella eller psykiska 

funktionsnedsättningar som även utvecklar demens. Många personer kan trots demens bo 

kvar i ordinär bostad med olika typer av insatser, medan det för vissa innebär en flytt till 

BmSS. För personer i den första gruppen som behöver mer stöd innebär sjukdomen 

vanligtvis en flytt till ett BmSS med inriktning på demens medan den andra gruppen 

generellt bor kvar på det BmSS de sedan tidigare bor på. Insatsen BmSS är i dag 

utformad utifrån behovet av mindre enheter och att olika målgrupper inte blandas (till 

exempel barn och äldre), vilket har historiska förklaringar och går i linje med 

lagrummens syfte att skapa delaktighet och småskalighet. 

I planeringen för nybyggnation av kommande BmSS inom förvaltningen finns enheter 

med inriktning mot demens. I pågående planering är småskalighet, delvis förhöjd 

tillgänglighet, särskilt fokus goda utemiljöer samt generösa gemensamma utrymmen 

viktiga utgångspunkter. 

Eftersom personer med intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar lever allt 

längre spås det bli fler personer som utvecklar demens inom förvaltningens verksamheter. 

Därtill är det svårt att avgöra huruvida beteendeförändringar är en konsekvens av 
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demenssjukdom eller den enskildes funktionsnedsättning, vilket kan göra det mer 

utmanande att upptäcka demensen.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på motionens ansats med intentioner om att säkerställa att 

personer med demens kan leva ett så fritt och självständigt liv som möjligt. Mot bakgrund 

av motiveringarna nedan avstyrker förvaltningen dock motionen i sin helhet. 

Konceptet demensby för brukare 

Förvaltningen ser att konceptet med demensby inte nödvändigtvis är gynnande för 

förvaltningens målgrupp och brukare. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453, 5 kap, 7§) ska 

socialnämnden verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 

betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och 

att leva som andra. Konceptet demensby riskerar att exkludera de boende från samhället 

snarare än att inkludera dem. Förvaltningen anser att det finns andra insatser och 

arbetssätt som på ett bättre sätt kan stödja förvaltningens brukares möjlighet till ett 

självständigt och aktivt liv med samhällelig delaktighet.  

Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), 

LSS, ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 

personer som lagen omfattar. Göteborgs Stads ambition är att gruppbostäder och 

servicebostäder ska integreras i befintlig bebyggelse- och infrastruktur och på så sätt vara 

en del av samhället och inte avskärmas mot befintlig bebyggelse mer än nödvändigt. En 

demensby kan ses som en återgång till en mer institutionaliserad boendeform som inte är 

förenligt med dagens lagstiftning inom området för förvaltningens målgrupp. I 

förarbetena till LSS framhålls att antalet boende i en gruppbostad bör vara litet. För vissa 

personer med omfattande funktionshinder är det särskilt viktigt att antalet kontakter i den 

närmaste miljön är begränsat. Lagstiftningen betonar vikten av småskalighet i de 

boendeformer som förvaltningens målgrupper omfattas av.  

Behov hos personer som utvecklar demens 

De inom nämndens verksamheter som utvecklat tidig demens befinner sig ofta mitt i livet 

och har många gånger familj, barn och ett rikt socialt liv. Detta ställer andra krav på det 

stöd som personen behöver än för äldre målgrupper, som många gånger också behöver 

stöd att hantera ålderdomens effekter. Förvaltningen ser därför svårigheter med att på ett 

enhetligt sätt erbjuda stöd och boende till personer med demens, utan att ta hänsyn till 

ålder och livssituation i övrigt. 

För nämndens målgrupp kan det vara identitetskris nog att drabbas av demens i tidig ålder 

och att bo tillsammans med äldre personer med demens riskerar att förvärra den krisen. 

Därmed är det särskilt viktigt att exempelvis få stöd i att fortsätta umgås och leva med 

sina minderåriga barn eller att fortsätta genomföra sina fritidsaktiveter. Det finns också 

många gånger ett stort behov av anhörigstöd för målgruppens närstående då sjukdomen 

många gånger är oväntat händelseförlopp.  

För personer med funktionsnedsättningar som utvecklar demens bör förvaltningens 

inriktning vara att ge fortsatt stöd att bo kvar i befintliga boendemiljöer snarare än att 

bryta upp och flytta personen till ett annat boende. För många personer med 

funktionsnedsättningar är det viktigt att begränsa de sociala kontakterna och skapa 

förutsägbara och lättolkade rutiner och miljöer vilket inte gynnas av en flytt.  
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Principer om integrering och samhällelig anpassning  

Förvaltningen ser att personer med demens behöver stöd för att fortsätta leva ett 

självständigt liv trots sjukdomen och att inriktningen bör vara samhällelig anpassning och 

integrering med övriga samhället. Ett samhälle som i högre utsträckning utformas enligt 

principen om universell utformning är ett sätt att tillgängliggöra fler delar av samhället 

även för personer med demens inom förvaltningens målgrupp. Förvaltningen anser att 

insatser för målgruppen bör fokuseras på att möjliggöra aktiviteter och stötta till ett 

självständigt liv i samhället snarare än att bygga upp parallella samhällsliknande 

strukturer. Mot bakgrund av ovanstående bedömningar bör nämnden avstyrka motionens 

första attsats. 

Kartlägga och implementera fördelar med konceptet demensby 

Trots att demensby som helhet inte bedöms passa målgruppen, ser förvaltningen att det 

finns arbetssätt och fördelar med konceptet vilka kan kartläggas och eventuellt 

implementeras i förvaltningens verksamheter. Det finns många etablerade arbetssätt som 

kan förenkla vardagen för personer med demens, där mycket handlar om att anpassa 

boendemiljöerna särskilt för dementa. Det kan exempelvis handla om att forma 

boendemiljöerna för att stimulera vissa rörelsemönster som får de boende att vilja vara 

kvar i utomhusmiljön eller genom färgsättning locka den enskilde att använda, och 

undvika, vissa dörrar eller vägar. Allt för att möjliggöra för den enskilde att röra sig fritt 

på området, utan att riskera sin säkerhet. Här ser förvaltningen att det finns ett 

utvecklingsarbete att göra och att det finns ett behov av mer anpassade boenden för 

personer med demens inom förvaltningens verksamheter.  

Förvaltningens bedömning är att det vore positivt att kartlägga fördelarna, men kan inte 

ställa sig positiv till en implementering av dem generellt. Förvaltningen är således positiv 

till intentionen i motionens andra att-sats, men den bör ändå avstyrkas då det behövs en 

analys, urval och bedömning innan en implementering kan vara aktuell.  
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