Nordanstigs kommun
Omsorgs- och Lärandenämnden

Redovisning av enkät gällande hur vill invånare i
Nordanstigs kommun bo på äldre dar.

Redovisning av enkätundersökning i projektet ”Bo bra på äldre dar”.
Nordanstigs kommun genomför en analys över framtidens boende för äldre. Analysen ingår i ett
landsomfattande projekt på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet som också finansierar arbetet. En del i
analysen är en enkätundersökning som påbörjades i november 2011.
Enkäten ger en indikation om målgruppens tankar och önskemål om framtidens boende för äldre.
Undersökningen har också betydelse för OA-nämndens målstyrningsarbete och ger viktig information
och vägledning för de politiska besluten.
Enkätfrågorna
Frågorna har utformats i samråd med verksamhetschef och projektledare.
Utformning av enkäten
Enkäten innehöll 11 frågor. Det var viktigt att frågeformuläret inte blev för omfattande då det kan antas
att flera svarar på en mindre enkät.
Målgrupp
För att få en så rättvis fördelning av målgrupp, som möjligt över kommunen, valdes 25 % av antalet
kvinnor och 25 % av antalet män i åldrarna 60 – 80 år, från varje kommundel ut. Uttagningen skedde
slumpvis.
Hur nådde vi målgruppen ?
Namn och adressuppgifter hämtades ur befolkningsregistret. Ett informationsbrev och ett frankerat
svarskuvert skickades tillsammans med enkäten.
Enkäten kunde också besvaras genom kommunens webbplats.
Svarsfrekvens
Sammanlagt valdes 650 personer ut. Vid utskicket upptäcktes att ett antal personer bodde i särskilda
boenden och någon person hade avlidit och dessa togs bort ur målgruppen, vilket medförde att 645
enkäter skickades ut.
Av dessa svarade 452 personer, vilket är drygt 70 %. Resultatet kan därför anses tillförlitligt.
Bortfall
Ett antal enkäter skickades in men var ofullständigt ifyllda och finns inte med i resultatet.
Anledningen till att ca 30 % inte har svarat har säkert många olika förklaringar t.ex. att många anser att
frågan ligger för långt fram i tiden. Är man 60 år, frisk och fortfarande arbetar kan det kanske kännas
lite främmande att börja tänka på ett boende som skulle passa om 20 år.
Sammanfattning
Svarsfrekvensen var hög vilket visar på att undersökningen var av intresse för målgruppen då de gavs
möjlighet att få uttrycka sina önskemål om framtidens boende.

Berit Burman

Resultat av enkätundersökningen ”Bo bra på äldre dar”

1. Kryssa för din nuvarande bostadsort
Namn
A. 82070 Bergsjö
B. 82071 Ilsbo
C. 82072 Strömsbruk
D. 82074 Stocka
E. 82075 Harmånger
F. 82076 Jättendal
G. 82077 Gnarp
H. 82078 Hassela
Total

Antal
114
8
29
25
56
49
110
61
452

%
25,2
1,8
6,4
5,5
12,4
10,8
24,3
13,5
100

Svarsfrekvens
100 % (452/452)

Kommentar: Flera av de svarande har lagt till sina egna bostadsorter t.ex. Knoppe, Vattlång,
Sågtäkten, Sörfjärden, Norrgimma
Endast åtta personer från Ilsbo har svarat. En tänkbar orsak kan vara att de redan har ett seniorboende
på orten.
2. Hur bor du idag?

Namn
A. Villa
B. Lägenhet
C. Större fastighet t.ex.
jordbruk
D. Annat
.....................................
.........
Total

Antal
303
76

%
67
16,8

58

12,8

15

3,3

452

100

Svarsfrekvens
100 % (452/452)

Kommentar: Största delen av de svarande bor i dag i villa. Flera har skrivit till att de bor i småhus,
torp eller små gårdar.

3. Kryssa för din ålder

Namn
A. 60 - 65 år
B. 66 - 70 år
C. 71 - 75 år
D. 76 - 80 år
Total

Antal
155
118
105
74
452

%
34,3
26,1
23,2
16,4
100

Antal
237
215
452

%
52,4
47,6
100

Svarsfrekvens
100 % (452/452)

4. Är du

Namn
A. Kvinna
B. Man
Total
Svarsfrekvens
100 % (452/452)

Kommentar: Könsfördelningen är ganska jämn vilket är en fördel för undersökningen.

5. Civilstånd

Namn
A. Gift
B. Sambo
C. Ensamstående
Total

Antal
264
58
130
452

%
58,4
12,8
28,8
100

Svarsfrekvens
100 % (452/452)

6. Hur är tillgången till service på orten där du bor idag?
Namn
A. Livsmedelsaffär
B. Övriga affärer
C. Bankkontor/bankomat
D. Allmänna
kommunikationer
E. Upphämtnings/hemsändningsservice
F.
Annat.............................
............................
Total

Antal
309
140
259

%
68,4
31
57,3

296

65,5

84

18,6

117

25,9

1205

266,6

Svarsfrekvens
100% (452/452)

Kommentar: Av dom som skrivit kommentarer är det många som påpekar att det inte finns någon
eller mycket dålig service där de bor. En del bor avsides och har över en mil till affärer och annan
service. Andra tillägger att det finns närbutik, bensinmack, café/restaurang, postservice, frisör, pizzeria,
hälsocentral o.s.v. I enkäten kan även utläsas vilken service man upplever sig ha. Som exempel kan
nämnas att förhållandevis många som bor i Gnarp inte har kryssat för att det finns allmänna
kommunikationer och livsmedelsaffär.

7. Om du skulle flytta från ditt nuvarande boende, var skulle du i så fall
vilja bo?
Namn
A. Bergsjö
B. Ilsbo
C. Strömsbruk
D. Stocka
E. Harmånger
F. Jättendal
G. Gnarp
H. Hassela
I. Annan kommun
J. Annat
.....................................
.....................
Total

Antal
104
3
13
18
49
25
68
44
123

%
23
0,7
2,9
4
10,8
5,5
15
9,7
27,2

64

14,2

511

113,1

Svarsfrekvens
100% (452/452)

Kommentar: De flesta som vill flytta till annan kommun vill flytta till Hudiksvall. Några vill flytta till
annan ort inom kommunen t.ex. nämns Mellanfjärden och några vill bo i Sågtäkten. Största andelen
vill bo kvar på sin nuvarande bostadsort.

8. Om du skulle flytta från ditt nuvarande boende, vilken typ av boende
tror du att skulle välja och vilka önskemål har du kring din bostad?
Namn
Antal
A. Lägenhet i hyreshus
188
B. Särskilt boende med
26
personal dygnet runt
C. Lägenhet med personal
47
tillgänglig dagtid
D. Altan/balkong/uteplats
265
E. Hiss
109
F. Entré med automatisk
88
dörröppnare och ramp
G. Gemensamhetsutrymmen
102
för social samvaro
H. Trädgård med t.ex.
87
bärbuskar, fruktträd och
möjlighet till odling
I. Lägenhet i markplan
244
J. Närhet till natur- och
260
grönområden
K. Närhet till olika aktiviteter
98
t.ex. golf, bio, bibliotek,
utomhusbad
L. Närhet till
sportaktiviteter/gymanlägg- 46
ning
M. Nära till affärer
316
N. Närhet till restauranger,
89
caféer o.dyl.
O. Tillgång till
278
sjukvård/distriktssköterska
P. Havs- eller sjöutsikt
125
Q. Annat
........................................ 47
...................................
Total
2415

%
41,6
5,8
10,4
58,6
24,1
19,5
22,6
19,2
54
57,5
21,7

10,2
69,9
19,7
61,5
27,7
10,4
534,3

Svarsfrekvens
100 % (452/452)

Kommentar: Jämfört med fråga 2, kan man dra slutsatsen att ca 25 % i framtiden skulle vilja flytta
från sin villa till en lägenhet i markplan i hyreshus med balkong eller uteplats, närhet till affärer, naturoch grönområden och sjukvård.
Många har även skrivit att det är svårt att välja eftersom man inte vet hur hälsotillståndet är eller vilka
ekonomiska möjligheter man har när den tiden kommer. Flera har önskemål om seniorboende. Andra
påpekar vikten av att ha tillgång till allmänna kommunikationer och olika kulturevenemang.

9. Har du någon hjälp eller stöd i hemmet idag?

Namn
A. Hemtjänst från
kommunen
B. Hemtjänst eller service
från privat företag
C. Ingen insats
Total

Antal

%

12

2,7

5

1,1

435
452

96,2
100

Svarsfrekvens
100 % (452/452)

Kommentar: De som svarat på enkäten är nästan uteslutande personer som inte har någon hjälp i
hemmet i dagsläget.

10. Vilket färdmedel använder du när du reser, både kortare och längre
sträckor?

Namn
A. Egen bil
B. Allmänna
kommunikationer
C. Färdtjänst
Total

Antal
402

%
88,9

93

20,6

16
511

3,5
113,1

Svarsfrekvens
100 % (452/452)

Kommentar: Med tanke på att det är till största delen ”yngre äldre” som svarat faller det sig ganska
naturligt att man kör med egen bil.

11. Om du i framtiden skulle bli i behov av stöd och hjälp i hemmet,
vilken utförare tror du att du skulle välja?

Namn
A. Kommunen
B. Privat företag
C.
Annat.............................
...................................
Total

Antal
249
84

%
55,1
18,6

119

26,3

452

100

Svarsfrekvens
100 % (452/452)

Kommentar: Drygt hälften av målgruppen väljer kommunen som utförare. Andra tillägger att de har
svårt att välja eftersom de inte vet idag vilken hjälp de kan komma att behöva och om det är någon
skillnad på kostnaden för den enskilde.
En stor del av dem som lämnat kommentar vet inte vilket alternativ de skulle välja.

Övriga kommentarer
Tur att man är datakunnig så att man hittade sidan för enkäten http://www.nordanstig.se/Kommunen/Projekti-kommunen/Bo-bra-pa-aldre-dar/Bo-bra-pa-aldre-dar---enkat-om-framtidens-boende-for-aldre.html, för den
som stod i brevet fungerade inte.
Jag skulle också vilja svara med fler än ett alternativ på flera av frågorna vilket inte går om man besvarar
enkäten elektroniskt.

Bostad med uppkopplingsmöjlighet till bredband är viktigt liksom möjligheten till kommunikationer med
länstrafik, expressbussar och tåg.
Äldreboende med service o läkare på nära håll och som kan komma hem vid behov. Gärna markplan med
uteplats i lagom varmt läge. Affär och apotek på lämpligt gångavstånd. Städ o tvätthjälp då det behövs vid
senare tillfälle. Aktiviteter: sång, gymnastik, bingo, film, skivor till kaffet, och dans med rullstolsdans.
Bussutflykter till grönområden o sevärdheter för de som orkar.
(Önsketänkande)
Svårt att sia om framtiden. Beror ju alldeles på vilken hälsostatus man har. Hoppas vara pigg och rörlig in i
det sista, och slippa behöva hjälp.

Jag bor redan så bra att jag har svårt att tänka mig en annan lösning än hjälp i hemmet så länge jag bara kan
Vi bor i ett sommarstugeområde där vi anpassat "stugan" till villa. Soptunna 500 meter och postlådan 600
meter bort
Vi bor i ett sommarstugeområde där vi anpassat "stugan" till villa. Soptunna 500 meter och postlådan 600
meter bort
Garage eller motorvärmare på parkeringsplats för min bil.
Prio ett är att jag får ett bra, respekt och kärleksfullt bemötande, att jag blir sedd och hörd. Jag vill vara ren
och hel, få komma ut i det fria och lyssna till fågelsång, umgås, få bra god kost och framför allt att det finns
personal som har tid att sköta mej människovänligt även om jag är virrig och dement. Att det finns personal
som känner glädje och stolthet att jobba med äldre, idag verkar det vara pengar som styr, med personal som
blir sönderstressad för dom är för få. Som det känns just nu efter alla skandaler med äldres boenden och
tillsyn så känns det skrämmande att åldras. Hoppas jag inte behöver hjälp utan klarar mej och dör innan jag
behöver bli en ekonomisk belastning.
Nu är det andra gången jag svarar på webben, slarva inte bort det här svaret. Allmänna kommunikationer är
inte bra från Strömsbruk den dagen vi inte kan köra själva. Glest mellan bussturerna. Bygg nytt äldreboende i
Harmånger där alla brukare får eget rum med minikök, gemensam matsal, personal dygnet runt, aktiviteter
som rullstolsdans, gympa, underhållning skivor till kaffet, film. Välutbildad geriatrik utbildad personal. Vilket
önsketänkande/Tack
Plånboken avgör boendet
Utredda äldreboende i hembygden. Positivt med "s---vägen. Det behövs nya o framsynta idéer om hur boende
för äldre kan utformas! Det behövs ett långsiktigt, strategiskt tänkande o planering. Det handlar om
livskvalitet livet ut!
Vi bor i ett samhälle, Strömsbruk, där vi har lärt oss att inte ha någon service från kommunen. Vi får lösa våra
problem själva. Det viktiga är att ha ett boende som man trivs med så ordnar sig det övriga på något vis. Som
det ser ut nu så om 10 år får man nog inte ha några krav, man får vara tacksam för det man får eller betala allt
själv.
Vi vill ha tillbaka våra ålderdomshem!! BASTA!!!
Har ett bra boende
Önskar bättre information om nattpatrullens nya organisation
Hoppas på Bolle pensionärsbostäder där är alldeles lagom
Önskar ett seniorboende i Bergsjö
Tack för bra initiativ.
Hålla priset på boende och uppehälle på en låg nivå med tanke på att pensionerna inte höjs i takt med
kostnaderna. En modern ättestupa för oss som byggt Sverige
Bostad beroende på månadskostnad. Egen bil beroende på lämpligheten som bilförare i framtiden

Lägenhet i hyreshus: Ja, så länge man är frisk och kan sköta sig själv. Särskilt boende med personal dygnet
runt: Låter som Hagängsgården, Bergesta och Sörgården och till sådant boende får man inte tillgång förrän
man är nästan döende i dagsläget.
Lägenhet med personal dagtid: Måste vara en boendeform som är helt ny i Nordanstig och låter bra.
Svårt att ta ställning till svaren under punkt 8. Det beror på hur länge man klarar av att bo kvar i eget hus. Vad
kan kommunen erbjuda för hjälp vid eget boende i villa eller hus? T.ex. snöröjning + färdtjänst? Även om
hälsan är god kanske man inte klarar ac att köra bil då ögonen blir sämre. Största bekymret senaste vintrarna
har varit snöröjning och sandning.
Inget boende i närhet till E4
Viktigt med lägenhet i markplan och att ha tillgång till olika aktiviteter och personal inom omsorgen
Bra att ni tar upp frågan. Nödvändigt med byggnation för ett långt liv mellan att bo i egen villa till servicehus,
små lägenheter eller radhus vore toppen, annars kanske man flyttar från orten t.ex. till ort där barnen bor.
Roligt att få bo kvar och på så sätt kan ens barn hålla kontakten med födelseorten och kanske ev. även flytta
tillbaka eller ha sommarboende. Plus för kommunen! Kommunen bör köpa mark och bygga små lägenheter i
markplan med altan. Anställ fixare som kan hjälpa till med exv. byte av proppar, glödlampor, gardinstänger
etc.
"Sörj ej den gryende dagen förut. Njut av den flyende varje minut"
Idag är jag frisk i morgon är en annan dag
Bor i Ekobyn Bålarna. Redan 1988 planerades det för framtida äldretjänst. Det finns en
gemensamhetslokal/lägenhet för hemtjänsten/bemanningen/eller privat hemtjänstföretag som skall serva mig.
Ekobyn är framtiden med boende i samklang med ålderdomen.
Kanske en familj som bor här i ekobyn och sköter mig mot avgift.

Vill bo i eget boende med tillgång till hjälp dag och NATT!
Kan ni ordna havsutsikt i Hassela vore bra!

