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Trygghetsboende 

Till årets första styrelsemöte hade styrelsen bjudit in Henrik Ehrlington, jurist och 

utvecklingsledare, Fastighetskontoret utvecklingsenheten, Göteborgs stad. Deltog gjorde 

också motionärer och medlemmar - Ebbe Björkqvist, Eva Huber, KG Gustafsson, Monica 

Eifel.  

Vi har i tidigare nummer presenterat trygghetsboende eller trivselboende som man även 

använder för att bättre beskriva vad boendet kretsat kring.  

Kort kan man säga att trygghetsboende omfattar minst 15 lägenheter i en fastighet, med 

åtminstone en person över 70 år i varje lägenhet som ingår i trygghetsboendet. Det finns 

gemensamhetsutrymme intill lägenheterna, det finns en trygghetsvärd och det blir ingen 

merkostnad för den boende. Krav ställs på området som ska vara fysiskt tillgängligt med 

samhällsservice i närheten, hiss med kommunikationsmöjlighet och möjlighet att sitta, 

dörrautomatik ska finnas för entrédörrar och sittplats i entrén. 

Så här långt kan man säga att Brf Slottsskogen uppfyller, eller kommer att uppfylla kraven 

med de nya hissarna samt övriga gemensamhetsutrymmen. Vi har visserligen inte dörr-

automatik på samtliga dörrar, men på en del.  

Även antalet personer som är 70+ överstiger vida de 15. 
 

När det gäller lägenheten ska digitalt tittöga finnas på dörren mot svale, badrummet ska ge 

möjlighet till öppen duschplats med stödhandtag och plats för duschstol, användarvänlig 

spisvakt ska vara installerad och kommunens trygghetslarm ska fungera i lägenheten. 

För att fastighetsägaren ska kunna påvisa att detta finns i lägenheten måste stadgarna ändras, 

föreningens styrelse kan med nuvarande stadgar inte tvinga/säkra detta. 

 

Uppfylls kraven ger kommunen ett bidrag (inte kostnadstäckning) med 10 828 kr/lgh/år, samt 

en engångs startersättning med 6 113 kr (2019 års värden). Startsubventionen ska täcka 
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kostnader för att installera digitalt tittöga i lägenhetsdörren, spisvakt, stödhandtag för badrum 

samt borttagning av trösklar i lägenheten. 

 

Trygghetsvärden ansvarar för att ordna sociala aktiviteter tillsammans med de hyresgäster 

som bor i trygghetslägenheterna och rekryteras oftast i samverkan med 

stadsdelsförvaltningen. Fastighetsägaren/hyresvärden betalar lönen men har inte 

arbetsgivaransvaret.  

 

Henrik påtalade att inom boendeformen ”bostadsrätt” finns stora utmaningar – vilket gör att 

det inte finns någon bostadsrättsförening som har trygghetsboende. Utmaningen i bostadsrätt 

är att det är två juridiska personer. Dels föreningen som har ansvar för alla gemensamma ytor, 

dels bostadsrättsinnehvaren. Kraven som ställs måste uppfyllas av båda parter. 

Lägenheterna ska bebos av minst en person som är 70 år eller äldre och de får endast säljas till 

någon som är 70 år eller äldre. Det här menar Henrik kan kräva stadgeändringar och 

uppmanade oss att ta kontakt med HSB:s juridiska funktion för klarläggande. 

Henrik menar att vi ur medlemmarnas synvinkel redan har ett trivselboende i föreningen med 

de olika trivselhöjande aktiviteter som bedrivs. 

  

Vi har haft kontakt med juridiskt kunniga inom HSB som bekräftar att en stadgeändring är ett 

måste för att föreningen ska kunna säkra/genomföra ändringarna i lägenhet och förening, och 

för att begränsa rätten att överlåta. För en sådan ändring krävs 100% uppslutning från 

röstberättigade medlemmar. 

Motionären önskar att styrelsen finner en kreativ lösning, styrelsen lyssnar dock även på 

Henrik och HSB som båda avråder från att pröva frågan rättsligt med allt vad det innebär. 

 

Även om trygghetsboende kan förlänga tiden en person klarar att bo i sin boendeform ska 

detta inte förväxlas med äldreboende där även service till de boende ges. Ingen hjälp med 

handling, städning, promenader etc. ingår – men trivselaktiveter som att samlas i en 

föreningslokal. 

Med ovanstående som bakgrund har styrelsen beslutat att inte fortsätta vidare utredningar i 

frågan. 

 

 

 

Enkät om elbilsladdning i garaget 

 

Med det här numret av Slottsskogsnytt 

kommer en enkät för att undersöka 

intresset för att inleda en utbyggnad av 

laddstationer i vårt garage. 

Ifylld enkät lämnas i brevlådan på 

föreningsexpeditionen senast 29 

februari 2020. 

Tack för din medverkan! 

Parallellt uppdateras de tidigare framtagna tekniska förutsättningarna samt de rent 

kontraktuella. Vi hoppas kunna återkomma med resultatet i marsnumret av vår tidning. 


