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INTERPELLATION 

 

Vad händer med Tor 2 och blir det några 

fler seniorbostäder på ön? 

 

Andelen äldre ökar på Lidingö. Idag är vi relativt väl försörjda med vård- och 

omsorgsboende men köerna till stadens seniorbostäder är långa och på sikt finns behov 

även av fler vård- och omsorgsboenden. Den styrande minoritetens enda plan verkar 

dock vara kvarboendeprincipen och digitala hjälpmedel. Centerpartiet vill se fler 

bostäder anpassade för äldre. 

 

Start-PM för Tor 2 beslutades i september 2021 för ett projekt som beräknades för 34 

lägenheter. Sedan dess har inget ytterligare hörts i frågan. I november 2022 stod 1156 

personer i stadens seniorboendekön. Kötiden till området Tor bedömdes vara upp till 8 år. 

Cirka 20 procent i kön önskar flytta in omgående eller de närmaste två åren. En viss utökning 

av bostäderna i Tor är på gång i redan existerande huskropp. 

 

I den politiska överenskommelse mellan Moderaterna och Lidingöpartiet står ingenting om 

Tor 2 som varit en stor politisk fråga under många valrörelser och något som dessutom var ett 

löfte under förra mandatperioden från dåvarande styret. Det står heller ingenting om nya 

seniorbostäder eller vård- och omsorgsboenden i den styrande minoritetens program. Tvärtom 

står det ”Att kvarboendeprincipen ska vara styrande för planeringen av det fortsatta arbetet 

med omsorgs- och boendekedjan.” 

 

Det är bra att de som vill ska ha möjlighet att bo hemma, men äldre är olika och många 

behöver ett annat boende. När Lidingös befolkning blir allt äldre och en del av dem vill lämna 

villor och radhus för en mer tillgängligt boende i lägenhet, som också skulle ge flyttkedjor 

som frigör villor och radhus för barnfamiljer, verkar minoritetens svar vara att minska takten i 

att skapa nya, attraktiva boenden tillgängliga för äldre. Förutom villor och radhus bor även 

många äldre i otillgängliga flerbostadshus som saknar hiss vilket också skapar krav på 

alternativa boenden. Likaså önskar många äldre ett boende där det finns möjlighet till 

umgänge för att minska ensamheten. 

 

Utifrån ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M): 

1. Kommer Tor 2 att byggas och när kommer i så fall detaljplanen beslutas? 

2. Vilka förslag kommer den styrande minoriteten lägga för att få fram fler seniorbostäder? 

3. På vilka sätt skapar den styrande minoriteten samarbeten med privata aktörer för 

utveckling av attraktiva seniorbostäder? 

 

Joakim Jarnryd (C) 


