
 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 1 (1) 

  

   

Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill 
Törnqvist (MP) om att anlägga en demensby 
 

Friheten att kunna strosa fritt i trädgården, gå in och ut som du vill och besöka vänner 

spontant borde gälla även äldre. Den som är dement fråntas ofta dessa rättigheter. Det är 

ofta av omsorg om den demente som friheten inskränks. Oron för att den enskilde ska 

skadas, gå vilse eller bli illa behandlad tar överhanden. Demens utvecklas normalt under 

lång tid, och förloppet går ofta från ett tillstånd av mindre förvirring vid vissa tillfällen, 

till en omfattande brist på kognitiva förmågor. Instängdheten och ofriheten som idag 

drabbar den demente skapar oro och frustration hos den demente och livskvaliteten 

minskar mer än vad endast sjukdomen leder till. Så måste det inte vara.  

I Nederländerna och Danmark, men också i Vellinge och Borås, har man kommit olika 

långt 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, tex har behovet av lugnande 

mediciner minskat. 

Vår äldreomsorg, och särskilt omsorgen riktad till dem med demenssjukdom, måste gå 

vidare till nästa nivå. Vi gröna vill se hemlika boenden där de äldre så långt som möjligt 

får bestämma över sig själva. Göteborg kan, förutom att anlägga en egen demensby från 

grunden, också implementera fördelarna från konceptet i arbetet med vår långsiktiga 

äldreboendeplan. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

 

1. Göteborg anlägger en demensby 

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

planeringsarbetet för nya boenden 

 

Karin Pleijel (MP)  Åse-Lill Törnqvist (MP) 
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