
boende. I de fall Socialstyrelsen ger allvarlig kritik ska en plan upprättas som beskriver hur 
och när rapporterade brister ska åtgärdas.   
 
En ytterligare konsekvens är ökade kostnader i och med att ”utskrivningsklara” från länssjuk-
vården inte erbjuds plats i boende. Kostnaden för år 2014 är 3828 kr/dygn.  
 
Finns det inte lägenheter att tillgå är köp av externa boenden nödvändigt. Denna lösning är 
inte alltid gynnsamma för den enskilde.  
 
 
 

2.3 Vård och omsorg 
 
 
2.3.1  Förslag till åtgärder för att tillgodose framtida boendebehov 
 
Utredningen gör bedömningen att det inom tidsperioden 2016-2020 finns behov av ca 60 nya 
platser/lägenheter. I dessa räknas Gläntan med totalt 29+14 platser och Solbacken med + 15 
platser enligt tidigare boendeplan. Utredningen föreslår att Gläntan står klart 2016, för att då 
ta emot Solbackens 29 boende, tillsammans med 14 nya vårdtagare. Detta innebär en ökad 
driftkostnad för 14 platser 2016. 
 
Nuvarande korta väntetider för att få plats på särskilda boenden (f.n. 5 dagar) påverkas givet-
vis av tillgången på platser. Genom senareläggning av ombyggnader av flera objekt jämfört 
med tidigare plan, kommer väntetiderna att öka. 
 
Innan planering och ombyggnad av Solbacken startar, är det viktigt att följa den demografiska 
utvecklingen samt hur behov av platser utvecklas från 2013 till 2016.  
Om behovet följer boendeplanens prognos, bör Solbacken vara klar för start 2018 med 44 nya 
platser. 
 
För att klara ökade behov utifrån ett längre tidsperspektiv görs bedömningen att de 40 platser, 
som planerats i tidigare boendeplan till 2020, istället skjuts fram till ca 2026.  
 
2016: Gläntan planeras vara klar och tar emot Solbackens 29 boende + 14 nya platser 
2018: Solbacken planeras vara klar med 29+15 nya platser, sammanlagt 44 nya platser 
2026: Nytt boende planeras vara klart med ca 40 nya platser 
 
 
 
2.3.2  Konsekvenser av uteblivna åtgärder 
 
Om utbyggnad enligt plan ej fullföljs kan det uppstå plats- och bostadsbrist mot bakgrund av 
den förväntade volymökningen inom Vård och omsorg. Detta innebär att personer som blivit 
beviljade särskilt boende, inte kan bli erbjudna plats inom en skälig tid (3 månader).  
Behov av stöd måste då tillgodoses på annat sätt i ordinärt boende. Detta kan leda till allvarli-
ga konsekvenser för personer med demenssjukdom som behöver få sina behov av omsorg, 
oftast under hela dygnet, tillgodosedda med andra insatser. 
Verkställs inte beslut om särskilt boende inom skälig tid, kan Socialstyrelsen besluta om sär-
skilda avgifter för socialnämnden. 
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Kostnader för medicinsk färdigbehandlade från regionen kommer att öka, om inte plats kan 
erbjudas i den utsträckning som efterfrågas. Kostnaden för utskrivningsklara är i nuläget 3828 
kr per vårddygn (2014). 
 
Enskilda önskemål såsom exempelvis parboende blir svårt att tillgodose inom skälig tid. 
 
 
2.4 Gemensamma behov 

2.4.1  Boende för personer med samsjuklighet psykiatri/missbruk och beroen-
de 

2.4.1.1  Förslag till åtgärd 
 
Berörda avdelningar får ett uppdrag att utreda målgruppen, personer med samsjuklighet i 
form av missbruk/psykisk sjukdom/störning. Utredningen skall ge svar på målgruppens behov 
av stödinsatser och boendeinsatser samt om dessa kan ges inom befintlig ram och om insat-
serna behöver koordineras och samordnas på annat sätt rent organisatoriskt.  
 

2.4.1.2  Konsekvenser av uteblivna åtgärder 
 
Kommunen kan idag inte tillgodose målgruppens behov och det har heller inte varit möjligt 
tidigare. Det medför att vissa personer inte får det stöd och den hjälp de behöver. De har inte 
heller möjlighet att erhålla den behandling de behöver vare sig från regionen eller kommunen 
för sin psykiska sjukdom/störning och sitt missbruk. Flera har en mycket otrygg boendesitua-
tion. Detta medför i förlängningen ett stort mänskligt lidande och ett otaligt antal misslyckan-
den, vilket på sikt minskar deras förmåga och tilltro till att förbättra sin situation. Årskostnad 
för externa placeringar (SoL och LVM) för personer med samsjuklighet har under 2013 upp-
gått till 2,9 miljoner för IFO samt 1,5 miljoner för OoF. 
 
Att inte ge dessa personer de insatser de har behov både i form av stöd, boende och behand-
ling av medför också allvarliga risker för dem själva och andra. Personer med missbruk och 
psykiatrisk samsjuklighet är extra utsatta. Detta leder till allvarligare konsekvenser än om 
problemen förekommer var för sig. Dödligheten för denna grupp är nästan åtta gånger högre 
än för normalbefolkningen. Behovet av omhändertagande är därför större för dem med sam-
sjuklighet missbruk/psykisk sjukdom/störning än för dem som endast lider av det ena av pro-
blemen.     
 
 

2.4.2  Boende för personer med samsjuklighet i form av omvårdnadsinsatser 
vid äldreomsorgen samt missbruk och beroende 
 

2.4.2.1  Förslag till åtgärd 
 
Utifrån analys bedöms behoven för målgruppen vara tillgodosedda. De båda avdelningarna 
bör dock upprätthålla goda och gemensamma samarbetsformer och rutiner gällande målgrup-
pen. 
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