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Äldreboendeplan Göteborgs stad 2012 -2015 
 

 
 
PLANEN 

Cheferna för sektor Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård har identifierat äldres boende 
som en av de strategiska frågor, som kräver samordnat agerande. Gruppen av 
sektorschefer har samordnat sitt planeringsarbete gällande äldreboende (biståndsbedömt 
särskilt boende) inför de närmaste åren och tagit fram detta förslag till plan för staden.  
Sektorscheferna är överens om former för uppföljning, gemensamt ansvarstagande och 
om ett gemensamt utvecklingsarbete. 
 
Varje förvaltning har utarbetat en plan för respektive stadsdelsförvaltning. 
Stadsdelsplanerna har sammanställts till en plan för hela staden. Uppgifter från 
stadsdelsplanerna, per förvaltning, redovisas i bilaga.  
 
Den sammanställda planen underställs stadsdelsnämnderna för beslut gällande planen 
och sin respektive del i planen.  
 

Plan 2012-2013, inriktning 2014-2015  
Med hänsyn till de förändringar som hela tiden sker och måste värderas och hanteras 
kan de senare åren i planen närmast ses som en inriktning. För de första två åren 2012 
och 2013 bör planen ses som ett åtagande från respektive stadsdelsförvaltning, som kan 
justeras genom iakttagande av uppsatta gemensamma ”spelregler”. 
 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGARNA 
 
Kommunfullmäktiges uttalanden 

Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om inriktningen på verksamheten. Bland annat 
sägs i budget 2012 att ”äldre ska ha rätt att välja särskilt boende över hela staden” och 
att ”par som har olika vård- och omsorgsbehov men vill bo tillsammans ska kunna göra 
det”. Vidare ska staden ”ha en hög flexibilitet inom särskilda boenden för att kunna 
tillgodose olika behov och önskemål”. KF uttalar också att ”för att möta de särskilda 
kompetenskrav som ställs för olika omsorgsbehov krävs en hög grad av samverkan 
mellan stadsdelarna i ett solidariskt hela-staden-perspektiv.”  

 
Samordnad planering 

Stadsdelsnämnderna ansvarar för omsorg, vård och service enligt socialtjänstlagen till 
sin befolkning. När det gäller produktionen av äldreboenden krävs en samverkan och 
samplanering mellan nämnderna. Vid årsskiftet 2010/2011 minskade antalet 
stadsdelsnämnder till tio. Bärande idéer i den nya stadsdelsorganisationen är samsyn, 
samordning och likabehandling. Sammanläggningen och det förtydligade uppdraget 
påverkar även förutsättningarna för äldreboendeplaneringen.  
 
För att utveckla ”hela-staden-perspektivet” har nu planeringsprocessen förändrats och 
de tidigare regionala äldreboendeplanerna ersätts inför 2012 av ett förslag till plan för 
hela staden, som arbetats fram av sektorscheferna tillsammans och som bygger på varje 
stadsdelsförvaltnings interna planering.  
 

Gemensamt ansvar för helheten  
Verkställighet av beslut om äldreboende har i stor utsträckning skett inom den egna 
stadsdelsnämnden eller i närområdet. Det regionala samarbete som förekommit har 
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bidragit till omflyttningar mellan de tidigare stadsdelsnämnderna inom respektive 
region. Flyttningar mellan regioner har haft förhållandevis liten omfattning. Skälen för 
detta kan vara både en vilja att bo kvar i kända miljöer och brister i informationen om 
alternativen. Den nya planeringsmodellen innebär inte att den samverkan som skett i 
regioner behöver upphöra. Det finns fortfarande ett stort behov av samverkan mellan 
stadsdelar och framför allt mellan näraliggande stadsdelar. Inom delar av staden är detta 
behov mycket stort. Det kan dock även finnas andra sätt att samverka.  
 
Befolknings- och äldreboendestrukturen varierar kraftigt mellan olika delar av staden. 
De centrala stadsdelarna har enligt prognoserna ett vikande äldreboendebehov samtidigt 
som andra delar av staden har behov av fler platser. För att etablera ett helhetsperspektiv 
och hålla det vid liv och för ett gemensamt ansvarstagande krävs särskilda 
överenskommelser och ”stödsystem”.  
 
När det gäller avtalen med Tre Stiftelser, som tecknats genom SDN Centrum, har 
stadsdelarna avtalat om solidariskt ansvar för tomgångskostnader. Inom stadsdelarna i 
Väster har också funnits ett avtal om gemensamt ekonomiskt ansvar för deras totala 
boendeproduktion. Vid ombyggnader har berörda stadsdelar gemensamt tagit visst 
ekonomiskt ansvar för omstruktureringar. I övrigt saknas sådana överenskommelser. 

 
VISION/STRATEGI 

Cheferna inom sektorn har i sitt gemensamma arbete tagit fram en vision/strategi som 
ledstjärna för det långsiktiga planeringsarbetet: 
 

• Staden har en gemensam boendeplanering med gemensamma 
planeringsförutsättningar 

• Kvaliteten/innehållet i boendeverksamheten utvecklas positivt 
• Lokaler/anläggningar anpassas i högre grad till verksamhetens behov 
• Stadsdels- och hela-staden -perspektiv tar över regionperspektivet 
• Varje stadsdel strävar efter att på sikt kunna tillhandahålla platser motsvarande 

sitt ”normalbehov” av äldreboende inom det egna stadsdelsområdet  
• Några boenden med specifik inriktning produceras för hela stadens räkning 
• Det finns ramavtalsupphandlade platser för hela staden för behovstoppar och 

särskilda behov – fördelade över staden 
• Staden har rimlig väntetid till erbjudande om äldreboende  
• Staden har en gemensam boendesamordning 
• Behov och lokalisering av nybyggnad och behov av avveckling värderas i den 

gemensamma planeringen 
• Sektorn/stadsdelarna är överens om spelreglerna, bl a om gemensam finansiering 

av tomplatser 
• Stadens aktörer har en gemensam idé om mellanboenden 

 
BEDÖMNING AV BEHOVEN 

 
Framskrivning med stöd av befolkningsprognosen 

Stadsledningskontoret har gjort en framskrivning av ”förväntade” behov utifrån statistik 
om personer i äldreboende från respektive stadsdel den 15 april 2011 och de prognoser 
som tagits fram avseende befolkningsutvecklingen (PR 2011). Den schablonmässiga 
framskrivningen, har gjorts med antagande om fortsatt behov/nyttjande av äldreboende 
för varje åldersgupp på samma nivå som tidigare för varje enskild stadsdel. 
Framskrivningen har legat till grund för en bedömning i respektive stadsdel gällande 
åren 2012 till och med 2015. 
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I den schablonmässiga framskrivningen ligger det sammantagna prognostiserade antalet 
personer i äldreboende för hela staden på sin lägsta nivå 2019. Därefter börjar antalet 
öka igen och är 2025 uppe på i stort sett samma nivå som 2011. Efter 2025 bedöms 
behovet fortsätta öka, eftersom 40-talistgenerationens, ”rekordgenerationens”, 
medlemmar börjar komma upp i åldrar när äldreboende blir aktuellt.  

 
Minskande behov under de senaste åren  

I den schablonmässiga framskrivningen har hänsyn inte tagits till förändringar i 
samhällsutvecklingen, medvetna strategival eller till några övriga omvärldsfaktorer.  
Behovet av äldreboende påverkas dock av många olika faktorer såsom  

• hur det normala bostadsbeståndet ser ut 
• hur äldre kan få tillträde till det normala bostadsbeståndet 
• bostädernas och omgivningens utformning  
• vilken omsorg, vård och service som är tillgänglig  
• hur välinformerad den enskilde och hans/hennes anhöriga är  
• i vilken utsträckning dagens behov kan tillgodoses och om de tillgodoses på 

bästa möjliga sätt  
 
Varje förvaltning har gjort en bedömning av kommande behov och redovisat 
förvaltningens planerade produktion av äldreboende. Bedömningar och planer har 
lämnats under augusti/september 2011. 

 
Detta har också vägts in i bedömningarna 

 
Personer som väntar på äldreboende  

Väntetiden till äldreboende beror dels på antal platser i äldreboende och dels på de 
möjligheter som kan skapas för äldre att bo kvar hemma med god livskvalitet. 
Väntetiderna från beslut till inflyttning i äldreboende har i tidigare gjorda jämförelser 
visat sig vara längre i Göteborg än i Malmö och framför allt i Stockholm. Antal 
väntande har över tid legat på en relativt konstant nivå. Efter sommaren har det visat sig 
att det sett i ett hela-staden-perspektiv är färre som väntar på plats och att flera 
förvaltningar redovisar att man klarar att erbjuda äldreboende snabbare än tidigare. 
De brister som man i första hand ser gäller gruppboende för personer med 
demenssjukdomar.  
 
Stadsdelsplanerna har utarbetats parallellt med budgetarbetet in för 2012. I planerna 
redovisas en viss omvandling av platser med somatisk inriktning till platser med 
demensinriktning. 
 
Planeringen har inte gett inte utrymme för någon ambitionshöjning eller något tillskott 
av platser för att minska väntetider. 
 

Särskild avgift 

Särskilda avgifter eller ”sanktionsavgift” har haft liten omfattning eller inte alls 
förekommit trots svårigheter att verkställa beslut om såväl permanent äldreboende som 
korttidsplatser under vissa perioder och i vissa områden.  
 

Personer under 65 
Inom stadsdelarnas äldreboenden finns ett litet antal personer under 65 år. I augusti 
2011 rörde det sig om cirka 25 personer. Behov för personer under 65 har inte vägts in i 
planeringsunderlaget utan måste hanteras inom ramen för det ”överskott” av platser som 
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planeras. Planering pågår för att erbjuda vissa av dessa personer annat boende, särskilt 
inriktat på yngre. 
 

Befintliga äldreboendens status  
Vid beslut om nedläggningar och nyetableringar är fastighetsfrågorna en viktig del att ta 
hänsyn till i ett helhetsperspektiv. Lokalsekretariatet har inventerat befintliga 
äldreboenden och gjort bedömningar av standard ur lokalperspektiv. 
Stadsdelsförvaltningarna samverkar med lokalsekretariatet i arbetet med planeringen. 
Initiativ har tagits för en revidering och uppdatering av ramprogrammet för 
äldreboenden, som nu är cirka 10 år gammalt. 
 

Planerade omstruktureringar 
I förhållande till den redovisade situationen 2011 sker vissa större förändringar för åren 
2012 och framåt.  
 
Ett nytt äldreboende byggs vid Kaggeledstorget inom Örgryte-Härlanda och beräknas 
vara inflyttningsklart under 2012. I samband med detta avvecklas Kålltorps 
äldreboende. 
Ett nytt äldreboende planeras också vid Skra Bro inom Västra Hisingen och förväntas 
stå klart 2015. När det nya äldreboendet tas i bruk ska enligt planeringen ett mindre 
äldreboende inom stadsdelen, Änghagsgården, avvecklas.  
Bjurslätts äldreboende inom Lundby är nu evakuerat till Lillhagsparken och kommer att 
ersättas av ett nybyggt äldreboende, Selstedtsgatan 12, som beräknas vara 
inflyttningsklart i augusti 2012. 
Lillekärrs äldreboende inom Norra Hisingen har kritiserats av tillsynsmyndigheter och 
en utredning pågår om att ersätta det med ett nytt äldreboende med färre platser. 
SDN Lundbys avtal med Bräcke diakoni upphör efter 2012 och kommer inte att 
förlängas. 
 

Platser utanför stadsdelsorganisationen  
Utanför stadsdelssektorns egen produktion (inklusive entreprenader enligt avtal och 
motsvarande) finns äldre från stadsdelarna inom äldreboendet för personer med 
missbruksproblematik, Bergsjöhöjd. Ett litet antal personer finns därutöver på äldre 
vårdhem och liknande. Upphandlade ramavtalsplatser för permanent äldreboende inom 
Fiskebäck och St Jörgen har i planeringsunderlaget jämställts med platser på 
entreprenad och ingår i underlaget.  
 
Ny upphandling kommer att genomföras inför att flera avtal om entreprenader och 
ramupphandlade platser går ut den sista december 2012. 
 
Kommunen nyttjar även korttidsplatser hos externa leverantörer, med vilka kommunen 
har ramavtal genom upphandlingsbolaget. Under de senaste åren har antal årsplatser för 
korttidsvistelse, som köpts externt, legat under 50. De nu gällande avtalen gäller till den 
1 december 2011 och en ny upphandling pågår. 
 
I planen har förutsatts att nuvarande nivåer ska upphandlas och finnas tillgängliga när 
entreprenadavtal och ramavtal upphör. Upphandlingen av permanenta platser i 
äldreboende kommer att samordnas när flera avtal går ut samtidigt. 
 

Eventuell lagstiftning om kundval enligt LOV 
Regeringen har uttalat som sin uppfattning att man vill stimulera till fortsatt utbyggnad 
av valfrihetssystem enligt LOV och att om kommunerna inte på frivillig väg infört 
kundvalssystem enligt LOV 2014 övervägs tvingande lagstiftning. I vilken utsträckning 
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det i så fall kommer att omfatta äldreboende och vilken genomförandetid man i så fall 
avser besluta om, kan i nuläget inte sägas. Planarbetet har inte vägt in konsekvenser av 
en tvingande kundvalslagstiftning. 
 

STADSDELSFÖRVALTNINGARNAS BEDÖMNINGAR 
 
Nedan redovisade uppgifter för staden totalt är summeringar av de bedömningar och 
redovisningar som gjorts av stadsdelsförvaltningarna. Bedömningarna för respektive 
stadsdel redovisas i Bilaga A avseende permanent äldreboende och Bilaga B avseende 
korttidsplatser. 

 
Permanent äldreboende 

Behovsbedömningarna utgår från oförändrad servicenivå, det vill säga inga 
”ambitionshöjningar” har planerats in när det till exempel gäller väntetiderna.  
Bedömningarna innebär, på samma sätt som under de senaste åren ett något mindre 
platsbehov än den ”raka” framskrivningen. Uppgiften per den 15 augusti är faktiskt 
inrapporterat behov. 

 
Behov äldreboende för personer 65+ 

 
 Enligt enkät 

2011-08-15 
Bedömning 

2012 
Bedömning 

2013 
Bedömning 

2014 
Bedömning 

2015 
Göteborg 

totalt 
 

4282 
 

4239 
 

4184 
 

4118 
 

4070 
 
 
Utöver här redovisade behov tillkommer behov som tillgodoses inom Bergsjöhöjd 
(äldreboende för personer med missbruksproblematik inom Social Resursförvaltning). 
Omkring åttio personer 65 år och äldre bor inom Bergsjöhöjd 2011. 
 

Produktion permanent äldreboende 
 
 Enligt enkät 

2011-08-15 
2012 2013 2014 2015 

Göteborg 
totalt 

 
4313 

 
4276 

 
4285 

 
4254 

 
4314 

 
Skillnaden mellan bedömt behov och redovisad produktion permanent äldreboende  

 
 2012 2013 2014 2015 

Göteborg 
totalt 

 
+ 37 

 
+ 101 

 
+ 136 

 
+ 244 

 
Bedömning permanent äldreboende 

Den planerade produktionen av permanent äldreboende överstiger det bedömda 
behovet. Inom ramen för ”överskottet”, eller skillnaden mellan redovisad produktion 
och bedömt behov, ska rymmas de enstaka personer under 65 som finns inom 
äldreboendena och det behov av tomställning som uppstår av olika skäl. Det planerade 
överskottet för 2012 är i minsta laget, men bedöms av sektorn vara tillräckligt förutsatt 
att man gemensamt följer upp och vidtar åtgärder när och om det krävs. För de senare 
åren gäller motsatsen, en redovisad produktion som överstiger bedömda behov, men 
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även i den delen kommer en gemensam hantering och ställningstaganden enligt den 
gemensamt tagna visionen att anpassa utbud till behov.  

 
Korttidsplatser  

Behovet av platser för korttidsvistelse är uttryckt i årsplatser och avser behovet inom 
stadens egen produktion inklusive entreprenader. Därutöver tillgodoses visst behov 
genom ramupphandlade korttidsplatser eller enstaka platser på annat håll. 
 

Behov korttidsplatser, Personer 65+ 
 
 Enligt enkät 

2011-08-15 
Bedömning 

2012 
Bedömning 

2013 
Bedömning 

2014 
Bedömning 

2015 
Göteborg 

totalt 
 

435 
 

354 
 

345 
 

323 
 

317 
 

 
Stadsdelens produktion av korttidsplatser, inklusive entreprenader och 
motsvarande 

 
 Enligt enkät 

2011-08-15 
2012 2013 2014 2015 

Göteborg 
totalt 

 
441 

 
352 

 
343 

 
321 

 
315 

 
Bedömning korttidsplatser 

Förvaltningarna arbetar med olika åtgärder med att utveckla insatser i ordinärt boende 
och anpassa det permanenta boendet så att ”vänteplatser” kan undvikas och räknar 
därmed med en relativt kraftig behovsminskning. En del av behovet kommer därmed att 
flyttas över till permanent äldreboende, vilket vägts in i behovsbedömningen. 
Behovssvängningar kan hanteras genom de ramavtalsupphandlade platserna, som inte är 
inräknade i produktionen. 
 
I uppföljningsrapport 2/2011 avseende perioden till och med augusti 2011 redovisade 
stadsdelsnämnderna att de använt cirka 490 årsplatser för korttidsvistelse, varav cirka 40 
i annan regi, främst genom avrop på ramavtal.  
 

UPPFÖLJNING OCH UTVECKLING UNDER PLANPERIODEN 
För att det ska fungera krävs att alla vågar lita på att förutsättningarna är ”hållbara”. Det 
krävs gemensamt accepterade spelregler. Med hänsyn till förändringar i behov krävs 
ständig uppföljning och anpassning. Sektorscheferna är överens om former för 
uppföljning och om ett gemensamt utvecklingsarbete på flera olika områden, bland 
annat gällande ersättningsnivåer mellan stadsdelar och information om och fördelning 
av lediga lägenheter/platser. 
 
Ingen region har i de senaste årens regionala boendeplaner bedömt att man haft några 
problem med tomma platser. Det vill säga man har använt eller kunnat sälja sina 
producerade platser.  De problem som förekommit har tvärt om varit svårigheter att 
verkställa beslut om äldreboende eller korttidsplats. 
 
Den redovisade sammantagna produktionen ser rent volymmässigt ut att täcka stadens 
behov när det gäller permanent äldreboende. En erfarenhet av äldreboendeplaneringen 
under de senaste åren är att såväl det biståndsbedömda behovet som antal producerade 
platser i äldreboende minskat mer än planerat under respektive planperiod. När det 
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gäller korttidsplatser krävs ett fortsatt och kraftfullt omstruktureringsarbete och en 
ständig uppföljning och anpassning till behovet. Möjlighet att även avropa platser på 
ramavtal är viktig. 
 
Äldreboende inom entreprenader eller andra former av annan regi innebär en viss 
osäkerhet. I de antaganden som gjorts har i de flesta fall förutsatts fortsatt tillgång till 
platser hos dessa leverantörer på oförändrad nivå. Med hänsyn till att avtalen i vissa fall 
saknar volymgarantier och att flera avtal går ut under planperioden krävs anpassning om 
det sker förändringar.  
 



Bilaga 1 Redovisning per stadsdel permanent äldreboende 
 
 
 
Äldreboendeplaneringen för 2012 - 2015 - Sammanställning per den 15 sept 2011

Permanent äldreboende

Behov av platser (för invånare 65+)
2012 2013 2014 2015

Angered 240 246 251 257
Östra Göteborg 326 324 322 320
Örgryte-Härlanda 584 570 549 532
Centrum 610 590 575 565
Majorna-Linné 440 420 400 380
Askim-Frölunda-Högsbo 667 662 658 650
Västra Göteborg 365 370 370 370
Västra Hisingen 300 290 280 280
Lundby 332 333 333 333
Norra Hisingen 375 379 380 383
Göteborg 4239 4184 4118 4070

Tillgängliga platser inkl genom avtal med externa utförare (Produktion)
2012 2013 2014 2015

Angered 246 246 246 246
Östra Göteborg 309 318 318 318
Örgryte-Härlanda 534 534 534 534
Centrum 814 814 814 814
Majorna-Linné 368 368 368 368
Askim-Frölunda-Högsbo 593 593 593 593
Västra Göteborg 412 412 412 412
Västra Hisingen 173 173 173 233
Lundby 260 260 260 260
Norra Hisingen 567 567 536 536
Göteborg 4276 4285 4254 4314

Skillnad mellan Produktion och Behov av platser, permanent äldreboende

2012 2013 2014 2015
Angered 6 0 -5 -11
Östra Göteborg -17 -6 -4 -2
Örgryte-Härlanda -50 -36 -15 2
Centrum 204 224 239 249
Majorna-Linné -72 -52 -32 -12
Askim-Frölunda-Högsbo -74 -69 -65 -57
Västra Göteborg 47 42 42 42
Västra Hisingen -127 -117 -107 -47
Lundby -72 -73 -73 -73
Norra Hisingen 192 188 156 153
Göteborg 37 101 136 244

 
 
 

Tre Stiftelsers äldreboenden redovisas under Centrum men är belägna inom Majorna-
Linné och Örgryte-Härlanda.
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Bilaga 2 Redovisning per stadsdel korttidsplatser 
 
 
Äldreboendeplaneringen för 2012 - 2015 - Sammanställning per den 15 sept 2011

Korttidsplatser

Behov av platser (för vissa SDN exklusive behov av externa köp)
2012 2013 2014 2015

Angered 19 19 19 19
Östra Göteborg 32 23 23 23
Örgryte-Härlanda 34 34 34 34
Centrum 37 37 37 37
Majorna-Linné 30 30 30 30
Askim-Frölunda-Högsbo 53 53 53 53
Västra Göteborg 55 55 35 35
Västra Hisingen 32 32 30 30
Lundby 36 36 36 36
Norra Hisingen 26 26 26 20
Göteborg 354 345 323 317

Tillgängliga platser exkl genom avtal med externa utförare (Produktion)
2012 2013 2014 2015

Angered 19 19 19 19
Östra Göteborg 32 23 23 23
Örgryte-Härlanda 35 35 35 35
Centrum 37 37 37 37
Majorna-Linné 30 30 30 30
Askim-Frölunda-Högsbo 41 41 41 41
Västra Göteborg 60 60 40 40
Västra Hisingen 32 32 30 30
Lundby 40 40 40 40
Norra Hisingen 26 26 26 20
Göteborg 352 343 321 315

Skillnad mellan Produktion och Behov av platser, korttid

2012 2013 2014 2015
Angered 0 0 0 0
Östra Göteborg 0 0 0 0
Örgryte-Härlanda 1 1 1 1
Centrum 0 0 0 0
Majorna-Linné 0 0 0 0
Askim-Frölunda-Högsbo -12 -12 -12 -12
Västra Göteborg 5 5 5 5
Västra Hisingen 0 0 0 0
Lundby 4 4 4 4
Norra Hisingen 0 0 0 0
Göteborg -2 -2 -2 -2
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 Bilaga 3 Bakgrundsmaterial 
 

Andel i äldreboende 
 
Andel i Äbo 65 år och äldre 2006-12-31 respektive våren 2011

2006 65-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90-w 65-w
Angered
Andel 2006 1,8% 4,9% 12,6% 20,4% 43,6% 5,9%
Andel 2010/2011 1,2% 4,5% 8,7% 20,6% 38,7% 4,7%
Östra Göteborg
Andel 2006 1,7% 3,7% 7,9% 16,1% 27,7% 5,7%
Andel 2010/2011 1,2% 3,7% 6,2% 17,7% 31,3% 5,7%
Örgryte-Härlanda
Andel 2006 0,9% 3,0% 8,3% 17,9% 30,1% 8,3%
Andel 2010/2011 0,6% 3,0% 6,0% 14,5% 36,3% 7,5%
Centrum
Andel 2006 1,3% 4,8% 8,7% 17,4% 38,4% 9,0%
Andel 2010/2011 0,9% 3,7% 10,1% 18,5% 38,4% 8,1%
Majorna-Linné
Andel 2006 1,8% 4,3% 8,2% 17,5% 32,6% 7,9%
Andel 2010/2011 0,9% 3,4% 7,4% 15,5% 33,7% 6,4%
Askim-Frölunda-Högsbo
Andel 2006 0,9% 2,8% 7,1% 14,7% 35,2% 5,6%
Andel 2010/2011 0,7% 3,1% 6,5% 15,1% 39,6% 5,9%
Västra Göteborg
Andel 2006 0,4% 2,6% 6,0% 11,6% 33,9% 3,8%
Andel 2010/2011 0,5% 2,3% 6,0% 11,1% 28,7% 3,7%
Västra Hisingen
Andel 2006 1,1% 2,9% 6,7% 17,9% 37,6% 4,9%
Andel 2010/2011 0,6% 3,0% 6,7% 14,7% 34,5% 4,4%
Lundby
Andel 2006 1,8% 3,6% 8,1% 18,2% 38,3% 7,1%
Andel 2010/2011 1,0% 3,4% 7,3% 14,5% 32,5% 5,7%
Norra Hisingen
Andel 2006 0,7% 3,2% 7,0% 13,9% 23,8% 4,4%
Andel 2010/2011 0,8% 2,9% 7,2% 12,4% 25,1% 4,2%

De exakta siffrorna och då särskilt för de äldsta måste ses som ungefärliga. Vidare är nivån
annorlunda eftersom enkäten april 2011 räknar där det finns kontrakt som belagd plats. Vidare
ingår Bergsjöhöjd i uppgifterna 2006 vilket förklarar en del av sänkningen för de 65-74 år.
Observera även att den faktiska nivån är avhängigt hur stor del av invånarna som är folkbokförda
inom betal-SDN respektive utförar-SDN där detta sker i annan stadsdel. Detta påverkar särskilt
gruppen över 90 år och är en förklaring till att vissa köpar-SDN ligger högt.

Andel i Äbo 65 år och äldre 31 december respektive år (2010 = antal april 2011)

År    65-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90-w
2002 1,3 4,2 8,7 19,6 41,7
2003 1,3 4 8,8 18,5 40
2004 1,2 3,6 8,4 16,9 38,6
2005 1,1 3,5 8,2 16,5 36,2
2006 1,1 3,4 7,9 16,3 34,2
2007 1,2 3,3 7,8 16 34,7
2008 1,2 3,2 7,6 15,8 34,1
2009 1 3,4 7,2 15,3 34

2010/2011 0,8 3,2 7,1 15,2 34,4 Exkl Bergsjöhöjd

Skillnad 02-10, procentand -0,5 -1,0 -1,6 -4,4 -7,3
Skillnad 02-10, procent -37% -24% -19% -23% -17%
Skillnad 04-10, procent -32% -11% -16% -10% -11%
Observera kommentarer ovan om att vi inte har full jämförbarhet mellan åren m h t nämnda faktorer.
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