
3.4  Bakgrund till boendebehov för Vård och Omsorg 
 
3.4.1  Nuläge 
 
Utbyggnad av Niklasbergsområdets särskilda boenden har hittills skett enligt boendeplan, 
2011-2016. Linden stod klart 2011 med tillskott av 7 lägenheter. Björken stod klart våren 
2013 med 18 nya lägenheter. Ombyggnation av Ringhems gruppboende gav en utökning av 3 
lägenheter under 2013. Våren 2013 fanns det totalt 521 boendeplatser inom Vård och omsorg. 
 
Fortsatt byggnation av Gläntan och Solbacken enligt beslutad boendeplan har dock lagts på is 
på grund av det ekonomiska läget. Beslut har även fattats av kommunfullmäktige om avveck-
ling av Gläntans 29 platser under 2014. Detta innebär att vi inför 2014 minskat antal platser 
med 29 st. I nuläget (december 2013) finns 492 lägenheter i särskilda boenden inom Vård och 
omsorg.  
 
Möjlighet till renovering och nybyggnation har gjort att situationen gällande tillgång till bo-
städer förbättrats under senare år. Efter gjorda ombyggnationer (etapp tre av fem inom Nik-
lasberg) är 94 % av avdelningens bostäder fullvärdiga. Kvar finns ca 6 % av avdelningens 
särskilda boenden som fortfarande inte är fullvärdiga (Gläntan, Solbacken), vilket innebär 
gemensam toalett, små rum och avsaknad av pentry. Detta är faktorer som Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) påpekar vid tillsyn.  
 
Under 2012 har åtta servicehuslägenheter i Frändefors avvecklats och överförts till Väners-
borgsbostäder AB för uthyrning i ett så kallat trygghetsboende för personer 70+. 
 
Under 2012 fattades 209 beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. I skri-
vande stund (dec -13) har 190 likvärdiga beslut fattats under 2013. Dessa beslut har avdel-
ningen kunnat verkställa i genomsnitt inom fem dagar. 
 
Under 2012 var antal vårddagar som kommunen betalade till regionen, för utskrivningsklara 
patienter, 287 jämfört med 391 för 2011. Utökning av antal boendeplatser har med stor sanno-
likhet bidragit till denna minskning. Under 2013 har antal vårddagar legat på en hög nivå i 
början på året för att minska under sommaren och hösten. Antal betaldagar 2013 är 406. Detta 
har dock inte påverkat väntetiden för erbjudande av boendeplats inom avdelningen, som fort-
farande är cirka 5 dagar. Betaldagarna för 2013 härrör främst från väntan på korttidsplats.  
 
3.4.2  Analys 
 
Medellivslängden har ökat dramatiskt i Sverige under framförallt 1900-talets första hälft och 
prognoser visar på en fortsatt ökning av medellivslängden. Den främsta orsaken är en kraftig 
nedgång i sjuklighet och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Äldres hälsotillstånd har till 
stor del samband med det naturliga åldrandet men även livsstilen – kost, motion, övervikt, 
rökning, alkohol - påverkar hälsan.  
 
Det har också skett en positiv utveckling när det gäller äldres förmåga att självständigt klara 
dagliga sysslor. Tillgången till bättre teknisk utrustning i hemmet, bostadsanpassning, rollato-
rer osv. kompenserar fysiska funktionsnedsättningar och bidrar till utvecklingen. 
Enbart brister i bostadsstandard och tillgänglighet i bostaden, utgör inte längre kriterier för en 
flyttning till särskilt boende, något som inte var ovanligt för ett tiotal år sedan. 
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Enligt kommunens befolkningsprognos ökar antalet äldre, över 80 år, med ca 20 personer per 
år under den kommande 5-årsperioden. Åldersgruppen över 90 år, som är mest vårdbehövan-
de, ökar med drygt med 8-10 personer årligen. Statistik visar dock att från 2009 till 2012, har 
den genomsnittliga ålder på när man flyttar in vid särskilt boende, ökat med två år (82-84 år).  
Inom avdelningens boenden är det 60 % som är över 85 år. Detta visar att fler äldre i kommu-
nen väljer att bo kvar hemma i längre utsträckning än tidigare.  
Förväntningarna framåt är att genomsnittsåldern innan man flyttar in på särskilt boende kom-
mer att stiga ytterligare. Den stora utmaningen för avdelningen är hur vi ska matcha fler män-
niskors behov av olika insatser, både inom ordinärt och särskilt boende. Detta innebär att av-
delningen behöver kunna erbjuda omfattande stöd såväl i det egna hemmet som på ett särskilt 
boende.  
 
Under 2012 och 2013 har det endast varit ett fåtal (3) par som önskat bo tillsammans på sär-
skilt boende (parboendegaranti). Dessa behov har vi klarat att tillgodose med lägenheter på 
servicehus. Våra erfarenheter är att enskilda par ändrar uppfattning om sammanboende, när de 
kommit till det stadiet att en eller båda inte klarar att bo hemma i sin egen bostad längre på 
grund av ett ökat behov av omsorg. Det primära är då istället att få sina behov av vård och 
omsorg tillgodosedda. Tiden innan har ofta inneburit mycket insatser från hemvård och hem-
sjukvård.  
 
Utifrån antal kommuninvånare i Vänersborgs kommun, har vi jämförelsevis med likvärdiga 
kommuner, en relativt god tillgång på boende platser (492) inom äldreomsorgen. 
 
 
Kommun Antal invånare Antal platser 
Lidköping 38 000 450 
Alingsås 37 000 378 
Vänersborg 37 000 492 
 
 
I boendeplanen (2011-2016) gjordes en planering av utökning av platser med utgångsläge på 
noll dagars väntetid, från tiden enskild fick beslut, till erbjudande om plats på boende. Detta 
har avdelningen levt upp till, då beslut om särskilt boende verkställts i genomsnitt inom 5 
dagar. Kommunen har 90 dagar på sig att verkställa fattade beslut innan Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kan besluta om vitesföreläggande. Vänersborgs kommun var enligt 2011 
och 2012 års öppna jämförelser snabbast i landet med att kunna erbjuda plats på särskilt bo-
ende (5 dagar). 
 
Att flytta till ett särskilt boende innebär för de allra flesta en stor omställning i livet. 
Min egen bostad kanske ska säljas? Vad ska jag ha med mig till det nya boendet? Hur kom-
mer jag att trivas i det nya boendet? 
 
Tiden innan beslutet har fattats, har förmodligen inneburit sjukdom, ökat hjälpbehov och 
mycket oro för enskild och anhöriga. Beslut om särskilt boende fattas endast då hjälpbehovet 
är stort över hela dygnet och inte kan tillgodoses på annat sätt. En mycket vanlig orsak för 
ansökan om särskilt boende är idag ensamhet och otrygghet i kombination med ett stort om-
vårdnadsbehov. Avdelningen behöver utveckla olika former för att möta dessa behov redan 
innan ansökan om boende blir aktuellt. En sådan form är de förebyggande insatser vi redan 
idag erbjuder. Avdelningen arbetar även för att personer i största möjliga utsträckning ska 
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kunna komma hem efter en eventuell sjukhusvistelse eller korttidsvistelse, för att sedan ut-
ifrån sin hemmiljö ansöka om särskilt boende, om behov finns.  
 
I denna revidering av boendeplanen, tar vi med aspekten kring hur lång väntetid som är rimlig 
från det att beslut fattats till erbjudande om plats. Hur påverkas behovet av nya platser inom 
särskilt boende, om vi lägger en rimlig väntetid på exempelvis 30 dagar? Rikssnittet på antal 
dagars väntetid är 52 dagar. 
 
Nedan visas två diagram med simulering på behov av utökning av platser med olika väntetids-
intervaller. 
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Diagram 1 visar ett scenario där det med dagens platsantal (492), blir en väntetid mellan 80-
90 dagar 2015-2018, om inte Gläntan är klar förrän 2018. Risken är stor att väntetiden blir 
mer än 90 dagar 2017. Diagrammet visar också att ett nytt boende 2020 med 45 platser ej är 
nödvändigt, utan kan framflyttas.  
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Diagrammet visar att det med dagens platsantal på 492 platser (Gläntan avvecklat), kan upp-
stå en väntetid på ca 70 dagar år 2015. Om ett nytt Gläntan är i drift 2016, med utökning av 
14 platser, beräknas väntetiden till ca 60 dagar. Med ett nytt Solbacken i drift 2018, med en 
utökning av 29+15 platser, är väntetiden återigen ca 5 dagar. Enligt diagrammet har avdel-
ningen då 550 boendeplatser. Dessa bedöms täcka behovet fram till 2023-26, då antal äldre 
med behov av omfattande stöd väntas öka 
 
 
3.4.3  Framtida behov 
 
I tidigare boendeplan görs bedömningen att det behövs en utökning med sammanlagt 90 
platser inom särskilt boende. Bedömningen är gjord med utgångspunkt av noll dagars väntetid 
från beslut till erbjudande om plats. I dessa 90 platser ingår Niklasbergsområdet med 
sammanlagt 47 nya platser, samt ett helt nytt boende med 40 nya platser. Det nya boendet var 
planerat till start 2020. 
 
I revidering av boendeplan bedömer vi, att med en rimlig nivå på väntetid från beslut till 
erbjudande om plats, behöver inte ökning av antal platser ske i samma utsträckning fram till 
2020. Alla befolkningsprognoser visar, att det snarare är runt ca år 2030, som ett stort antal 
äldre (40-talister) kommer vara i behov av omsorg i form av stöd i hemmet och plats på 
särskilt boende. På grund av minskad sjuklighet och ökad medellivslängd har det skett en 
förskjutning åldersmässigt när äldre behöver omfattande stöd och hjälp i form av särskilt 
boende.   
 
Utredningen gör bedömningen att det inom tidsperioden 2016-2020 finns behov av ca 60 nya 
platser. 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 Sol-
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backens 29 boende, tillsammans med 14 nya vårdtagare. Detta innebär en ökad drift för 14 
platser 2016. Kostnaden är beräknad till 10,9 miljoner 2016. 
 
Innan planering och ombyggnad av Solbacken startar, är det viktigt att följa den demografiska 
utvecklingen samt hur behov av platser har utvecklats från 2013 till 2016.  
Om behovet följer boendeplanens prognos, bör Solbacken vara klar för start 2018 med 44 nya 
platser. Detta innebär en utökad driftskostnad motsvarande antal platser (44).  
 
En annan effekt som bör beaktas är att i takt med att OoF utökar sitt boendebestånd ökar ock-
så kostnader för hemsjukvården (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster) inom 
VoO då olika insatser från dessa professioner krävs.  
 
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.  
 
I Brålanda finns tre fastigheter, Solhaga och Prästkragen i ABVB:s regi samt Sörbygården 
med Hemsö som fastighetsägare. I takt med att dessa fastigheter blir äldre uppstår behov av 
renovering och ombyggnation. Inför varje aktuell renovering får projektering ske gällande 
investeringskostnader samt eventuellt ökad drift. Hemsös fastighet Sörbygården, kan vara 
aktuell 2015.  
 
 
 

År Lokalitet Aktivitet Nya platser Kostnad(msek) Tot.Plats

2013 Drift   + drift Invest 492

2014  ‐  ‐  ‐

2015  ‐  ‐  ‐

2016 Gläntan Om‐ och tillbyggnad 14 23,1 10,9 62,0 506

2017  ‐   ‐

2018 Solbacken Om‐ och tillbyggnad 44 24,2 24,2 64,0 550

58 47,3 35,1 126

2026 Nytt boende 40 24,9 24,9 74,5 590

98 72,2 60 200,5

Befintliga platser 2013‐12‐31 = 492

Drift = Beräknad driftskostnad efter åtgärd

 + drift = Ökad driftskostnad jämfört med innan   
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