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Förslag till beslut
Socialnämnden antar boendeplan för socialnämnden 2020-2030 samt överlämnar den 
till kommunstyrelsen som underlag för den kommungemensamma lokalförsörjnings-
planen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens tidigare boendeplan omfattade åren 2017-2019 med utblick mot 2024. 
Boendeplanen som nu har uppdaterats beskriver behoven av boendeplatser inom 
socialnämndens ansvarsområde fram till 2025 med utblick mot 2030. 
Boendeplanen omfattar inte kommunens bostadsförsörjning i stort utan enbart de 
boenden där kommunen har ett särskilt ansvar. Utifrån socialtjänstlagen har kommunen 
skyldighet att tillhandahålla bostäder till särskilda grupper och har det yttersta ansvaret 
för att personer som bor i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver. 
Exempel på grupper som kan behöva ett boende med stödinsatser är äldre, personer med 
funktionsnedsättning, personer med missbruksproblematik, nyanlända och 
ensamkommande barn. 
Boendeplanen kommer att vara ett av underlagen för den kommungemensamma 
lokalförsörjningsplanen som ska behandlas av kommunstyrelsen.

Beredning
Boendeplanen har tagits fram i samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och 
socialförvaltningen. Underlag har inhämtats från samtliga berörda verksamheter; 
individ- och familjeomsorgen, arbete, sysselsättning och integration, vård, stöd och 
utredning, personligt stöd och omsorg samt vård och omsorg. 

Brukarorganisationer har informerats och varit delaktiga i vissa delar. Omvärldsanalys 
har skett genom jämförelse med andra kommuner.

Karin Hallberg
Förvaltningschef
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Socialchefen inleder

Planen för boenden inom socialnämndens ansvarsområde har reviderats ett flertal 
gånger under åren. Den nuvarande planen omfattar 2020 till 2030. Att med exakthet 
planera för aktuella målgruppers boendebehov på lång sikt är svårt med tanke på 
förändringar i behov mot bakgrund av demografi, politiska beslut och händelser i vår 
omvärld, såväl nationellt som internationellt.
Målet för utredningen som ligger till grund för den reviderade boendeplanen är att 
beskriva vilka förändringar som behövs inom socialnämndens boendebestånd för att 
uppnå en balans mellan behov och tillgång på boendeplatser. Syftet är att kunna möta 
socialnämndens behov av fullvärdiga boenden och att säkerställa att nuvarande 
lokalbestånd används effektivt.    
Vi har inom vår förvaltning ett boendebestånd som vi till stor del kan vara stolta över 
och där ett gediget arbete genomförts för att lyfta fram samtliga målgruppers behov 
parallellt med att se över hur eventuella förändringar kan göras genom att omvandla och 
anpassa lokaler som tidigare använts av en målgrupp till att användas av annan. 
Vi vet utifrån befolkningsprognos att antalet äldre invånare i Vänersborgs kommun ökar 
under den tioårsperiod som boendeplanen omfamnar. Vi vet också att förebyggande 
insatser för målgruppen, hemtjänst och särskilt boendeform samverkar med varandra 
och har påverkan på var personer behöver få sin omvårdnad utförd. Att prognosticera 
för hur många i en ökande målgrupp som kommer vara i behov av särskild boendeform 
är svårt och arbetsgruppen har på ett klokt sätt i arbetet med planen tagit olika underlag 
till sin hjälp i analyserna.
Som socialförvaltning ser vi utmaningarna i samhällsstrukturen och vilka möjligheter 
respektive svårigheter enskilda individer och grupper har i att socialt inkluderas i vårt 
gemensamma samhälle. Socialförvaltningens ansvar gällande boende är för de 
målgrupper där vi har ett särskilt ansvar enligt socialtjänstlagen att tillhandahålla 
boendeform. 
Vi ser ett utanförskap i vår kommun i form av hemlöshet hos enskilda individer och en 
utveckling där vårt akutboende nyttjats mer än tidigare år och sedan slutet av sommaren 
varit fullbelagt. Vi har också en utmaning i att skapa boende för ensamhushåll då 
svårigheter funnits att hitta rätt tomter samt få acceptans kring boendet. 
Vi ser också en förändrad bild där stora barnfamiljer är i behov av större lägenheter än 
vad vi traditionellt sett kan erbjuda. I planen beskrivs kommunens övergripande ansvar 
gällande bostadsförsörjning för kommuninvånarna och delar i denna plan behöver 
beskrivas också i den övergripande. 
Att göra boendekarriär om du tillhör den målgrupp som inte kan konkurrera på 
bostadsmarknaden på lika villkor som andra blir svårt, och riskerar leda till hemlöshet 
alternativt kvarstannande i en boendeform med hög omvårdnad trots att personen skulle 
klara ett eget boende.
Boendeplanen är uppbyggd genom att övergripande påverkansfaktorer beskrivs, 
nuläges- och framtidsanalyser görs och till det beskrivs de förändringar som bedöms 
behöva genomföras. Arbetet har skett i ett positivt samarbete mellan 
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samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen och planen kommer framgent 
ses över årligen i syfte att vara uppdaterad i anslutning till investeringsbudgetarbetet.   

Karin Hallberg
Förvaltningschef
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1 Uppdrag

1.1 Uppdragsbeskrivning
Socialchefen har gett samhällsbyggnadsförvaltningens lokalutredare samt 
utvecklingsledare på socialförvaltningen i uppdrag att uppdatera socialnämndens 
boendeplan. Uppdragstagarnas tolkning av uppdraget är att boendeplanen ska beskriva 
behoven av boendeplatser inom socialnämndens ansvarsområde fram till 2025 med 
utblick mot 2030. 

1.2 Mål och syfte
Målet för utredningen är att beskriva vilka förändringar som behövs inom 
socialnämndens boendebestånd för att uppnå en balans mellan behov och tillgång på 
boendeplatser. Syftet är att kunna möta socialnämndens behov av fullvärdiga boenden 
och att säkerställa att nuvarande lokalbestånd används effektivt.    

1.3 Berörda parter/aktörer
För upprättandet av boendeplanen står samhällsbyggnadsförvaltningen och 
socialförvaltningen. Övriga berörda parter är kommunstyrelsen som har det yttersta 
ansvaret för kommunens lokalförsörjning samt övriga fastighetsägare som är 
hyresvärdar för socialnämndens boenden och då framförallt Vänersborgsbostäder som 
äger stora delar av fastighetsbeståndet. Boendeplanen kommer att vara ett av underlagen 
för den kommungemensamma lokalförsörjningsplanen som ska behandlas av 
kommunstyrelsen. 

1.4 Avgränsning
Boendeplanen omfattar inte kommunens bostadsförsörjning i stort utan enbart de 
boenden där kommunen har ett särskilt ansvar. Utifrån socialtjänstlagen har kommunen 
skyldighet att tillhandahålla bostäder till särskilda grupper och har det yttersta ansvaret 
för att personer som bor i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver. 
Exempel på grupper som kan behöva ett boende med stödinsatser är äldre, personer med 
funktionsnedsättning, personer med missbruksproblematik, nyanlända och 
ensamkommande barn. 

1.5 Underlag
 Reviderad boendeplan för socialnämnden 2017-2019 med utblick mot 2024, dnr: 

SOC 2016/247

 Boendeplan för 2017-2019 med utblick mot 2024, dnr: SOC 2016/247

 Boverkets byggregler (BFS 2011:6)

 Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1 383)

 Socialtjänstlagen (SoL, 2000:453)

 Lagen om stöd till och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387)

1.6 Metod
Boendeplanen har tagits fram i samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och 
socialförvaltningen. Underlag har inhämtats från samtliga berörda verksamheter; 
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individ- och familjeomsorgen, arbete, sysselsättning och integration, vård, stöd och 
utredning, personligt stöd och omsorg samt vård och omsorg. 
Utifrån de underlag som tagits fram har antaganden och uppskattningar gjorts av hur 
många bostäder som behövs för att täcka behoven. Dessa redovisas under analysen för 
respektive verksamhet. Lagstiftningen som säger vilket ansvar kommunen har ligger till 
grund för hela analysen. Brukarorganisationer har informerats och varit delaktiga i vissa 
delar. En viktig part i arbetet har varit socialförvaltningens boendesamordnare som har 
kunskap om in- och utflyttningar på våra boenden. Omvärldsanalys har skett genom 
jämförelse med andra kommuner.

1.7 Definitioner
I dokumentet kommer vi använda brukare, personer, individer, boende, den enskilde 
och vårdtagare för personer som får stöd. När det gäller verksamheternas namn 
används:
Arbete, stöd och integration - ASI
Vård och omsorg – VoO
Vård, stöd och utredning – VSU
Individ och familjeomsorg – IFO
Personligt stöd och omsorg – hette tidigare omsorg om funktionshindrade (OoF)

2 Resultat och slutsatser
I detta avsnitt presenteras de behov av utökade boendeplatser som har identifierats i 
utredningen. I dagsläget kan det inte identifieras något överskott av bostäder som 
behöver avvecklas. I de fall där det råder obalans mellan utbud och efterfrågan på 
platser eller avvikelser i storlek och kostnad identifierats kommenteras det. För en del 
av platsbehoven har även åtgärder och idéer till lösningar identifierats i utredningen. 
Syftet med utredningen är att beskriva socialnämndens behov av boendeplatser 
framöver och att säkerställa att nuvarande lokalbestånd används effektivt. Hur de 
utökade platsbehoven bäst tillgodoses behöver därmed utredas vidare. Sist i avsnittet 
analyseras resultaten i relation till socialnämndens förväntade resultat.
Individ och familjeomsorgen, (IFO), sektionen för missbruk och stöd ser liksom i förra 
boendeplanen ett behov av ensamhushåll för att tillgodose en trygg boendesituation för 
personer med samsjuklighet. 2017 stod den första boendemodulen för ensamhushåll 
klar. Modulen kunde dock endast nyttjas under perioden februari till augusti månad då 
placeringen av den inte fungerade utifrån att det väckte oro och reaktioner hos 
omgivningen samt grannar i området. Sedan dess har medel avsatts varje år för en ny 
boendemodul. Byggnationen av boendemoduler har varit svår att verkställa på grund av 
att det saknas lämpliga tomter att uppföra dem på. I ett längre perspektiv är det svårt att 
formulera ett specificerat behov. Förändringar sker snabbt vilket gör att flexibilitet och 
snabbt agerande är avgörande för lösning av uppkomna behov. 
Arbete, sysselsättning och integration samt individ- och familjeomsorgen ser att det 
idag finns en obalans på bostadsmarknaden. Många har svårt att finna en egen bostad 
och det råder stor brist på större lägenheter för barnfamiljer. Bostadsförsörjningen är en 
kommunal angelägenhet och de grupper som står långt ifrån den reguljära 
bostadsmarknaden bör uppmärksammas i kommunens bostadsförsörjningsprogram. 
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Eventuellt kan kommunens ansvar skärpas ytterligare på grund av att Barnkonventionen 
blir lag 1 januari 2020. 
I arbete, sysselsättning och integrations boenden finns idag ett överskott på stödboende 
och boendeplatser för ensamkommande barn. Då det finns ett antal köpta 
stödboendeplatser ser socialförvaltningen nu över om det finns möjlighet att istället ha 
dessa i egen regi för att komma tillrätta med obalansen. Det finns även ett antal 
tränings- och jourlägenheter med höga kostnader där avtal är tecknat med en extern 
hyresvärd fram till år 2030. För att undvika höga kostnader för eventuellt tomställda 
lokaler framöver bör redan nu alternativa användningsområden undersökas. Hur 
behovet av boenden i kommunens regi ser ut framöver går inte att förutspå.
Personligt stöd och omsorg har behov av en ny bostad för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och missbruk 
(samsjuklighet), ibland i kombination med kriminalitet. Fyra till sex lägenheter behövs 
för denna yngre målgrupp där kompetens och samverkan står i fokus. När det gäller 
boenden inom socialpsykiatri finns ett 10 tal personer som kan behöva bostad inom en 
10 årsperiod. 
Utifrån nuvarande bostadsbestånd finns överskott av bostäder enligt LSS. Detta gör att 
vi kan möta behoven de närmaste 3 åren. Utifrån inventering av personer som eventuellt 
har behov av bostad beräknar vi 2023 behöva ha en gruppbostad för sex personer 
färdigt. 2026 finns behov av en servicebostad för 10 personer och 2029 ytterligare en 
gruppbostad för 6 personer.
För personer som har svårt att bo med andra och där grannar kan störas av den boende 
finns ett behov av att tillskapa boenden för ensamhushåll. Medel för att uppföra 
boendemoduler för denna grupp har funnits avsatta i investerings- och 
exploateringsplanen sedan 2017 men lämpliga tomter har inte funnits tillgängliga. 
Möjligheten att tillskapa platserna i befintliga bostäder ses nu över.
Det finns insatser som kan minska bostadsbeslut. I insatsen boendestöd stödjer personal 
personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar att bli så självständiga 
och delaktiga som möjligt. Med rätt kompetens och hjälpmedel kan detta förverkligas. 
Detta arbetssätt kan även generera att utflyttning från särskilda boenden kan ske så 
personer får egna kontrakt alternativt socialt kontrakt och där personer kan få sitt stöd 
via boendestöd. 
Vård och omsorg om äldre (VoO) ser ett behov av att utöka platserna på särskilda 
boenden med 78 platser under gällande tioårsperiod. Detta beroende på den 
befolkningsprognos som nyligen publicerats, och som visar att åldersgruppen 85 och 
uppåt kommer att öka relativt mycket i antal de kommande åren. Det är dock svårt att 
göra en säker prognos gällande behov av platsantalet för äldreboendena, då det är flera 
faktorer som spelar in. I vilken utsträckning klarar hemtjänsten att omvårda individer 
med komplexa behov i framtiden jämfört med idag? Vi utgår då bland annat ifrån att 
antalet personer med demensproblematik kommer att öka även i framtiden. Kan den 
omställning som hemtjänsten gjort ”motverka” inflytt till äldreboende, alltså att 
senarelägga den? Hur påverkar utförandet av serviceinsatser av andra aktörer 
hemtjänstens möjlighet att klara av att vårda fler individer volymmässigt, vilket också 
kan senarelägga eventuell inflytt på äldreboende? 
Sammanfattningsvis så är det som sagt flertalet faktorer som spelar in, och här är det 
nödvändigt att kontinuerligt följa utvecklingen i hemtjänsten, så att man i förväg har 

19



Socialnämnden RAPPORT 9 (34)

2 Dnr: SOC 2019/250

möjlighet att planera för åtgärder. I övrigt är vård och omsorgs äldreboenden generellt i 
ett bra skick rent byggnadsmässigt, med flera relativt nybyggda boenden. 
Tabell. Socialnämndens behov av utökade boendeplatser fram till 2030.

Avslutningsvis kan konstateras att hemlöshet är en allmänkommunal 
boendeangelägenhet och Vänersborg har inga fullt ut fungerande system för att 
motverka hemlöshet. Detta påverkar behovet av bostäder för samtliga verksamheter.  
Boenden och socialnämndens förväntade resultat I detta avsnitt beskrivs både möjliga 
konsekvenser för förväntade resultat om inte de beskrivna behoven av bostäder 
tillgodoses. och vilka effekter god måluppfyllelse kan ha på behovet av bostäder. 
Konsekvenserna beskrivs under respektive förväntat resultat.   

 Område Invånare
o Kvalitén på nämndens verksamhet ska vara minst rikssnitt i nationella 

jämförelser 
Inom personligt stöd och omsorg behövs olika former av boenden. Personer med 
särskilda behov har kommunen ett särskilt ansvar för att verkställa boenden för. Finns 
det inte anpassade bostäder så är det svårt att ge och ta emot stöd. Som det är idag 
verkställs besluten på befintliga bostäder alternativt måste kommunen köpa plats. Det 
gynnar inte alltid personer som inte känner tillhörighet till sina grannar. Det riskerar 
även att grannar blir utsatta och rädda då det kan förekommer droger och även våld. 
Konsekvenserna blir otrygghet. Personalen behöver speciell kompetens för att möta 
denna målgrupp utifrån individuellt stöd. Detta visar sig i brukarundersökningar i 
jämförelser med andra kommuner.

o Den procentuella andelen hushåll som uppbär försörjningsstöd hos IFO 
minskar   

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Summ
a 

Boende 
ensamhushåll 

(IFO och 
Personligt stöd 
och omsorg)

1 3 4

Lägenheter 
samsjuklighet 

(Personligt 
stöd och 
omsorg)

4-6 4-6

Socialpsykiatri 
(Personligt 
stöd och 
omsorg)

10 10

Gruppboende 
LSS 

(Personligt 
stöd och 
omsorg)

6 6 12

Servicebostad 
LSS 

(Personligt 
stöd och 
omsorg)

10 10

SÄBO (VoO) 39 39 78
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Den generella bostadsbristen och bristen på större lägenheter genererar en ”svart” 
marknad där man köpa sig en adress där man skriver sig. Otillåten andrahandsuthyrning 
är ett växande problem och hyran blir i regel högre än vad förstahandshyresgästen 
betalar i hyra. Bostadsmarknadsanalyser visar att nyanlända tenderar att hamna i 
socioekonomiskt utsatta områden, vilket bidrar till såväl etnisk och ekonomiskt 
segregation och trångboddhet. Detta inverkar negativt på möjligheten att integreras i 
samhället vilket motverkar möjligheten att minska andelen hushåll som uppbär 
försörjningsstöd. 

 Område Samhällsutveckling
o Boendebehov för särskilt boende ska tillgodoses inom skälig tid, 

motsvarande rikssnittet i väntetid för äldreboende och 180 dagar inom 
omsorgen för LSS-boende 

Tillgodoses inte de prognostiserade behoven av SÄBO och LSS-boenden kommer inte 
nämnden att kunna uppnå det förväntade resultatet. Bostadsbehoven är dock mycket 
beroende av samhällsutveckling, demografiska förändringar samt övriga resurser och 
arbetssätt inom verksamheten vilket gör att tät uppföljning av behoven är nödvändiga.    

 Område Ekonomi: 
o God ekonomisk hushållning inom givna resurser genom effektivare och 

tätare uppföljningar av verksamhet, budget och personal 
Förutom effekter för den enskilde och anhöriga kan ett uteblivet eller försenat 
tillgodoseende av behovet av bostäder leda till särskilda avgifter (sanktionsavgifter) för 
ej verkställda beslut. I SoL och LSS anges att den särskilda avgiften fastställs till lägst 
tio tusen kronor och högst en miljon kronor. När avgiftens storlek fastställs ska hänsyn 
tas till hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara. 
Avgiften får, enligt bestämmelsen, efterges om det finns synnerliga skäl för det. I ringa 
fall ska inte någon avgift alls tas ut. Kan inte personer återgå till sitt egna hem från 
slutenvården och det inte finns tillgång till bostäder kostar det kommunen 7 300/ dygn 
att vara kvar inom slutenvården. 
Om inte behovet av boende för ensamhushåll tillgodoses kan köpt institutionsvård enligt 
Lagen om vård av missbrukare öka (LVM), SOL eller LSS bli nödvändiga. Det beror på 
att en otrygg boendesituation leder till psykiska besvär och som kan leda till ett ökat 
fortgående missbruk och psykisk ohälsa som i sin tur ger en känsla av hopplöshet.
Sammantaget kan konstateras att om inte boendeplanen följs riskerar det att bli fler 
köpta platser eller sanktionsavgifter vilket inte gynnar kommunen och kan leda till höga 
kostnader.

o Ökat fokus gällande analys av våra verksamheters resultat i relation till 
andra kommuner

I planen har framkommit att ytan och kostnaderna vid socialnämndens boenden avviker 
vid jämförelse med andra kommuner. Detta behöver utredas närmare för att kunna 
utröna orsaken. Att även fortsättningsvis jämföra med andra kommuner är nödvändigt 
för att identifiera avvikelser och eventuella möjligheter till kostnadseffektiviseringar för 
lokalerna.  

o Förvaltningen ska utforma smarta och effektiva samarbetsformer med 
övriga förvaltningar i kommunen 
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Samordnad individuell plan (SIP) är ett viktigt verktyg för att nå effektiva 
samarbetsformer. Socialförvaltningen, barn och utbildning och kunskapsförbundet har 
påbörjat ett arbete för att undvika bland annat köpta platser i samband med skolgång.
Utbildningssatsningar görs över förvaltningarna för att öka kompetens och prata samma 
språk och få en samsyn.
För att Vänersborgs kommun och socialnämnden ska kunna uppnå en effektiv 
lokalförsörjning och kostnadseffektiva lokaler krävs samarbete mellan kommunens 
förvaltningar. Exempel på samarbeten inom lokalförsörjningen är socialnämndens 
medverkan i lokalförsörjningsgruppen. Gruppens syfte är samverkan mellan 
förvaltningarna och att matcha verksamheterna lokalbehov med tillgängliga resurser. 
Samtliga frågor som berör lokaler ska gå genom lokalförsörjningsgruppen och de 
ansvarar även för att varje år ta fram ett förslag på lokalförsörjningsplan för kommunen 
utifrån de behov som nämnderna presenterar. Exempel på möjlig samlokalisering av 
verksamheter är särskilda boenden tillsammans med förskola. 

 Verksamhetsutveckling
o Stärka metodutveckling gällande digitalisering och välfärdsteknik under 

mandatperioden, i syfte att tekniken kompletterar medarbetarnas insatser.  
Att ej verkställa boendeplanen har ingen effekt på användandet av välfärdsteknik, men 
välfärdsteknik kan påverka behovet av boenden. Då välfärdsteknik används för att 
komplettera medarbetarnas insatser kan tryggheten i det egna hemmet öka och 
medarbetarna kan frigöra tid för ytterligare insatser i hemmiljön, vilket kan minska 
behovet av antalet boendeplatser. Exempel på digitala verktyg som kan främja 
självständighet för brukarna är kompletterande insatser via appar och e-tillsyn. 
Begreppet e-tillsyn innebär att man med hjälp av en kamera har möjlighet att göra 
tillsyn på individer med hjälpinsatser. Det vanligaste är att man i sin bostad får en så 
kallad trygghetskamera installerad, som används vid tillsyn. Det kan innebära att man 
istället för ett fysiskt tillsynsbesök på natten, använder trygghetskameran som utför 
själva tillsynen. 
Andra möjligheter finns via e-hälsans område.  Definitionen av e-hälsa är: ”att använda 
digitala verktyg att utbyta information för att uppnå och bibehålla hälsa.”
Regeringen och SKR (tidigare SKL) har en vision kring e – hälsa som lyder: ”År 2025 
ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans 
möjligheter i syfta att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 
välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet 
i samhällslivet. ”
För närvarande genomgår detta område en stark utveckling, med nya produkter på 
marknaden i en ständig ström. Socialförvaltningen behöver följa med i denna utveckling 
och fundera på hur verksamheterna kan dra nytta av de produkter och tjänster som både 
finns idag och som håller på att utvecklas. Flera av dessa tjänster innebär att fysisk 
kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare inte är nödvändig, vilket i många fall kan 
underlätta tillgängligheten för den enskilde. 
Studier visar att användandet av e-tjänster kan medföra förbättrad hälsa, förbättrat 
minne, ökad verbal förmåga, ökad begriplighet men även kortare vårdtider och färre 
sjukhusinläggningar och dödsfall. 
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Exempel på produkter och tjänster inom området e-hälsa är: 
- Digitala verktyg för informationsöverföring mellan utförare och 

användare, bland annat via så kallade e-tjänster, såsom IP-telefoni via 
SKYPE. Ger möjlighet till videosamtal mellan individ och vårdgivare.

- Möjlighet att boka tider på vårdcentral, tandläkare och andra 
vårdinrättningar, såsom användandet av 1177.

- Möjlighet till samverkan med hjälp av digitalt system – här pågår arbetet 
via Framtidens vårdmiljö – FVM för närvarande

- Användandet av exempelvis tryckmattor, falldetektorer och syntolkande 
klockor – via så kallade smarta hem.

- Olika mobilapplikationer med till exempel träningsprogram och 
teleövervakning av vitala kroppsliga parametrar. Även tillsyn via digital 
teknik – där trygghetskameror som tidigare nämnts är en tjänst.

- Positioneringslarm, så kallad GPS, som möjliggör lokalisering av 
individ. Benämns ofta som mobilt trygghetslarm. 

- Utrustning för påminnelse och fördelning av mediciner.
- Applikationer som ger stöd vid kognitiva eller kommunikativa 

svårigheter

 Område medarbetare: 
o Totala sjukfrånvaron ska uppgå till max 8 % 
o Korttidsfrånvaron ska sänkas med 30 % i alla verksamhetsinriktningar 
o Fler medarbetare upplever ett hållbart arbetsliv.

Boenden som motsvara behoven är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Det bidrar 
till minskad sjukfrånvaron och är en del i ett hållbart arbetsliv.  Kommunens vision är 
att var hållbar i alla delar hela livet.   

3 Utredning
Inom socialförvaltningen bedrivs verksamhet inom individ- och familjeomsorg, vård 
och omsorg, vård, stöd och utredning, personligt stöd och omsorg samt arbete, 
sysselsättning och integration.  Verksamheternas skyldigheter och behov av att erbjuda 
bostäder varierar. Utredningen är disponerad så att de förvaltningsövergripande 
påverkansfaktorerna på behovet av bostäder beskrivs först i texten. Här behandlas 
relevant lagstiftning, hemlöshet samt kompetens och samverkan. 
Efter det finns egna avsnitt för verksamheterna individ- och familjeomsorgen, arbete, 
sysselsättning och integration, personligt stöd och omsorg samt vård och omsorg. De 
har alla en likadan struktur där verksamheten beskrivs först. Därefter beskrivs nuläget, 
dvs. vilka bostäder de idag kan erbjuda och om det råder balans eller obalans i utbudet. I 
det nästkommande stycket ”framtid” beskrivs vad som beräknas påverka behovet av 
bostäder för verksamheten i framtiden. Det sista stycket analys sammanfattar nuläge och 
framtid samt redovisar den information i bilaga 1 och 2 som är relevant för 
verksamheten. Utifrån denna information görs sedan en analys över vilka förändringar 
som behöver göras i lokalbeståndet.    
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3.1 Förvaltningsövergripande påverkansfaktorer

3.1.1 Lagstiftning
 Varje kommun har generellt ett ansvar för bostadsplanering för kommunens invånare1. 
I socialtjänstlagen2 och lagen om stöd till och service till vissa funktionshindrade3 
framgår att kommunen har ett särskilt ansvar när det gäller boende för äldre och 
funktionshindrade, ”socialnämnden ska medverka till att den enskilde får bo på ett 
sådant sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd och ska inrätta 
bostäder med särskilt service för dem som behöver ett sådant boende”. Enligt SoL ska 
den enskilde tillförsäkras skälig levnadsnivå och enligt LSS ska den enskilde 
tillförsäkras goda levnadsvillkor.

3.1.1.1 Socialtjänstlagen (SoL) 
 2.2 § ”Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på nämndens 
sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre 
bostadsområden i kommunen. Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler och 
allmänna kommunikationer utformas så att de blir lättillgängliga för alla.” 
 4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att 
äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden 
och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem 
som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen 
ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 
behöver särskilt stöd. 
1b § 4 kap För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan 
särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § ska det ingå i en skälig levnadsnivå att 
kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret 
varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att 
paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Första stycket gäller oavsett om maken 
eller sambon har behov av boende i särskild boendeform.

3.1.1.2 Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) 
 LSS är en rättighetslag. De som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkrets har 
rätt att få vissa i lagen angivna insatser förutsatt att behov föreligger och att behovet inte 
kan tillgodoses på annat sätt. 
9.8 § ”boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar 
som behöver bo utanför föräldrahemmet” 
9.9 § ” bostad med särskild service för vuxna” En sådan bostad kan utformas som 
gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad. 

1 Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1 383)
2 Socialtjänstlagen (Sol, 2000:453)
3 Lagen om stöd till och service till vissa funktionshindrade (LSS,1993:387)
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En bostad enligt LSS ska vara personens privata hem. Den får inte likna en institution. I 
boendet ska också ingå omvårdnad. Omvårdnad innebär en skyldighet att stödja och 
hjälpa till med dagliga behov. Det kan till exempel vara att hjälpa till med hygien, 
klädsel, förflyttning eller att kommunicera och umgås med andra människor. 
Omvårdnaden ska ges på ett sådant sätt att den stärker tilltron till den egna förmågan. I 
insatsen ska också ingå fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 

3.1.1.3 Sanktionsavgift
 En kommun eller ett landsting som underlåter att utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla 
en insats någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, skall åläggas att betala 
en särskild avgift. Avgiften, som tillfaller staten, fastställs till lägst tio tusen kronor och 
högst en miljon kronor. När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur 
länge dröjsmålet pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara.   
Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I ringa fall skall inte någon 
avgift tas ut.  Om en kommun eller ett landsting efter att ha ålagts att betala särskild 
avgift fortfarande underlåter att tillhandahålla insatsen får ny särskild avgift dömas ut4. 

3.1.1.4 Hemtagningskostnader från slutenvården
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1/1-
2018. I korthet innebär det ett större ansvar för kommunen att snabbare ta hem personer 
från slutenvården. Antalet dagar för betalningsansvar har minskat från tidigare 5 
vardagar till 3 kalenderdagar. Vänersborgs kommun påbörjade hösten 2018 ett nytt 
arbetssätt med hänsyn till den nya lagen. Arbetssättet innebär en högre grad av intern 
samverkan inom förvaltningen där de så kallade hemtagningsteamen har en nyckelroll. 
Socialnämnden har också tidigare tagit beslut om att förvaltningen ska ligga på rikssnitt 
gällande möjlighet att bli erbjuden särskilt boende. Varje dygn på länssjukvård då vi 
inte har möjlighet att ta hem individer, kostar i dagsläget ca 7300 kr.
Tabell. Antal betaldagar.

2019 2018 2017 2016 2015

Dagar/månad (medeltal) 41 41 56 36 47

Kommentar: 2019 avser medeltalet januari-augusti.

3.1.1.5 Bostadsanpassning
Personer med funktionshinder kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att 
underlätta och möjliggöra ett kvarboende i den egna bostaden5. Bidraget ska täcka 
skäliga kostnader för anpassning av bostaden och kommunen är ansvarig för bidraget 
vad beträffar beslut och kostnader. 
De vanligaste åtgärderna är borttagande av trösklar, uppsättning av stödhandtag, timer 
till spis/ugn och ramper. 

4 2002:439, Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och 
(2001:453) socialtjänstlagen. 
5 Lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)
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Nedanstående tabell redovisar övergripande statistik om bostadsanpassningsbidraget i 
Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla. Angivna kostnader innefattar endast bidraget i 
sig, dvs. löner och administration är inte inräknade.
    Kommun 

Befolkning 
2018-12-31

Antal i 
ålder  

80+/1000

Genomsnitt

Kostnad / ärende

Genomsnitt

Antal 
bidrag/1000

Vänersborg 39411 59 8 272 SEK 8,27

Trollhättan 58728 51 13 033 SEK 9,58

Uddevalla 56259 60 6 130 SEK 4,99

Uppgifterna om antalet bidrag och kostnaderna som är kopplade till dessa kan tolkas på 
olika sätt. Höga siffror för antal bidrag kan visa på att befintliga bostäder anpassas i 
större omfattning för att möjliggöra kvarboende. Det kan å andra sidan visa på att 
utformningen av befintliga bostäder inte är anpassad för funktionshindrade. I 
nyproduktion följs givetvis gällande lagstiftning och riktlinjer när det gäller utformning 
av bostaden så att den kan användas av personer med och utan funktionshinder. 

3.1.1.6 Barnkonventionen
Barnkonventionen blir 1 januari 2020 svensk lag. Kartläggningen av hur svensk lag och 
praxis överensstämmer med barnkonventionen är ännu inte färdig och vägledning för 
hur barnkonventionen kan tillämpas och tolkas är ännu inte publicerad. Detta ger att det 
är svårt att i nuläget göra en konkret analys av om och hur lagen påverkar 
socialnämndens ansvar för boenden. Det kan dock konstateras att lagen har betydelse 
för kommunens ansvar för bostadsbehovet hos barnfamiljer med svag ställning på 
bostadsmarknaden. 
Artikel 27 i barnkonventionen slår fast att barnet har rätt till den levnadsstandard som 
krävs för barnets psykiska, fysiska, andliga, moraliska och psykiska utveckling. Staterna 
ska vidta lämpliga åtgärder för att bistå barnets vårdnadshavare för att säkerställa 
barnets rätt till en skälig levnadsnivå och vid behov erbjuda materiellt bistånd och 
utarbeta stödprogram för att garantera denna rättighet gällande bostad. Rätten till bostad 
ska tolkas som rätten att bo någonstans i trygghet, fred och under värdiga former. 
Bostaden ska skapa förutsättningar för att barnet ska kunna få sina rättigheter i artikel 
31 tillgodosedda, dvs. rätten till lek, vila och fritid. Bostaden ska också ge 
förutsättningar för studiero för att barnets rätt till utbildning enligt artikel 28 och 29 ska 
kunna tillgodoses. FN’s barnrättskommitté betonar att rätten till bostad hänger ihop med 
alla rättigheter i barnkonventionen6. 

3.1.1.7 Övrig lagstiftning som kan påverka utformningen av boendet  
En rad andra lagar är också styrande när det gäller utformningen av boende. Exempel på 
detta är hälso- och sjukvårdslagen, arbetsmiljölagen, räddningstjänstlagen, Boverkets 

6 Barnombudsmannens remissvar ”Betänkandet (SOU, 2018:35) Ett gemensamt 
bostadsförsörjningsansvar, 2018-09-28.
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byggregler, handikappnormen, yrkesinspektionens bestämmelser, FN:s standardregler, 
Lagen om färdigbehandlade etc.

3.1.2 Hemlöshet
Socialförvaltningen möter kontinuerligt personer som saknar bostad. 
Kommuninvånarna är dock själva ansvariga för att på egen hand tillgodose sina behov 
av boende men i särskilda fall har kommunen ett visst ansvar. 
”Någon allmän skyldighet att tillgodose behovet av bostad finns inte. Det finns dock 
situationer när en kommun kan vara skyldig att bistå med att finna bostad t.ex. när en 
person är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa 
bostad”7. 
Socialtjänstens skyldighet att hjälpa den enskilde omfattar grupper av hjälpbehövande 
som på grund av sin utsatta situation ibland saknar tillräcklig initiativkraft för att nå rätt 
i samhället8. 
I Socialtjänstlagen regleras vilka personer socialnämnden har ett särskilt ansvar för:
- Barn och unga. 1 § Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under 

trygga och goda förhållanden. 
- Äldre människor. 4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 

personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). 
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra. Lag (2010:427) 

- Människor med funktionshinder. 7 § Socialnämnden skall verka för att människor 
som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin 
livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. 
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull 
sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av 
särskilt stöd. 

- Missbrukare. 9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren 
får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. 
Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och 
noga bevaka att planen fullföljs. 

- Brottsoffer. 11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts 
för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt 
beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av 
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Kommunen kan också ha också ett ansvar för att stödja personer som hamnat i akuta 
svårigheter gällande boende, det vill säga personer som är i behov av ”tak över 
huvudet” för natten. För att tillgodose behovet finns Kyrkängens akutlogi. Boendet 
finns beskrivet under individ- och familjeomsorgens avsnitt. 

7 Jfr RÅ 1990 ref 119 och RÅ 2004 ref 130
8 Proposition 1979/80:1 s.144
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3.1.2.1 Sociala kontrakt
För att kunna bistå de personer med bostad där kommunen är skyldig till det arbetar 
socialförvaltningen med sociala kontrakt. Det innebär att socialförvaltningen erhåller ett 
förstahandskontrakt på en lägenhet från det kommunala bostadsbolaget som 
förvaltningen sedan kan hyra ut i andra hand till en kommuninvånare. Denna möjlighet 
är reglerad i ett avtal emellan förvaltningen och ABVB9. 
Formerna för arbetet regleras i en förvaltningsövergripande rutin. Rutinen beskriver 
bakgrund och syfte med arbetet kring sociala kontrakt samt ger en beskrivning av de 
grupper som socialförvaltningen utifrån socialtjänstlagen har ett särskilt ansvar för och 
som utifrån det i kombination med andra specifika behov kan bli föremål för ett socialt 
kontrakt. 
Prioriterade grupper enligt avtalet är: 
- Personer som har varit placerade i familjehem/institution eller liknande och som 

behöver bostad i samband med utslussning. 
- Personer som erbjuds vård på hemmaplan som alternativ till institutionsvård och 

där möjlighet till bostad är en förutsättning. 
- Personer som bott på träningsboende alternativt annat boende inom 

socialförvaltningens verksamhet över tid och på så vis erhållit referenser. 
- Ungdomar som efter utredning på ungdomsgruppen bedöms behöva eget boende på 

grund av att det ej är möjligt att få en fungerande boendemiljö i föräldrahemmet. 
Erbjudna insatser i hemmet ska vara prövade och uttömda.

- Kvinnor och män utsatta för fridsbrott. S.k. kompotten ärende
- Barnfamiljer i särskilt utsatta situationer
- Föräldrar till ensamkommande barn
- Nyanlända invandrare som kommit till Vänersborg
- Ensamkommande barn. 
Antalet hyreslägenheter som är bundna till avtalet varierar beroende på antalet 
tillgängliga lägenheter. Enligt samarbetsavtal ska två lägenheter/månad avsättas för de 
prioriterade grupperna. 

3.1.3 Kompetens och samverkan 
Kommunen har enligt lag ett ansvar att samverka. För personer med behov av stöd från 
flera verksamheter är detta extra viktigt. En samverkansriktlinje klargör hur samverkan 
ska ske. Kommunen har ett ansvar att kompetensutveckla personal så det möter 
personernas behov. Sker inte detta kan en konsekvens bli att kommunen måste köpa 
plats. Målet är att kunna erbjuda lösningar i hemkommunen och undvika att köpa 
platser i andra kommuner. 

9 Dnr: SOC 2018/264
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3.2 Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen ansvarar för den del av socialtjänsten som omfattar i 
första hand tillfällig eller i tid avgränsad omsorg och service, upplysningar, råd, stöd, 
vård, ekonomisk hjälp och/eller annat bistånd till familjer och enskilda som inte kan 
tillgodose sina behov på annat sätt.
Framträdande målgrupper för individ- och familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen är:
- Barn och unga och då ett särskilt ansvar för dem som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt
- Personer med beroende- och missbruksproblematik
- Brottsoffer där särskilt kvinnor utsatta för våld i hemmet ska beaktas
- Föräldrar i behov av samarbetssamtal rörande vårdnad, boende och umgänge
- Par i behov av familjerådgivning
- Enskilda i behov av ekonomiskt bistånd
För individ- och familjeomsorgen är det främst aktuellt att tillhandhålla boendeplatser 
för personer med beroende- och missbruksproblematik. För denna grupp har kommunen 
ett lagstadgat ansvar att erbjuda behandlande och stödjande insatser. För att stöd- och 
behandlingsinsatser ska kunna genomföras på ett adekvat sätt då en person saknar 
boende bör dock kommunen medverka till någon form av trygghet vad gäller 
boendesituationen. I annat fall kommer det att vara svårt att genomföra 
missbruksinsatserna samt nå långsiktigt resultat. 
I Socialstyrelsens aktuella nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 
framhålls att ett stabilt boende ofta är en förutsättning för att kunna delta i behandling 
eller stödinsatser och för att komma ifrån ett missbruk eller beroende. Många människor 
med alkohol- och narkotikaproblem har emellertid svårt att upprätthålla en stabil 
boendesituation. Omvänt riskerar också människor som lever i instabila 
boendesituationer att utveckla ett missbruk. Riskfaktorer för missbruk och hemlöshet är 
liknande, och resultatet blir ofta att det uppstår ett mönster där personens problem 
förstärker varandra på ett negativt sätt. Således är en trygg och ordnad boendesituation 
en förutsättning för att den enskilde ska kunna klara av att fokusera på ett 
förändringsarbete vad gäller missbruk och beroende, sin sociala situation, försörjning 
och sitt nätverk. Utan den grund som en bostad ger är det svårt att arbeta fram en hållbar 
förändring som i förlängningen kan bidra till ett värdigt och självständigt liv. 

3.2.1 Nutid
En påtaglig och genomgripande förändring på sektionen för missbruksstöd genomfördes 
i mitten av januari 2018 då sektionens boende för målgruppen flyttades från 
Marierovägens träningsboende till Strandvikens boende på Sjöbodsvägen 2. Efter 
flytten har antalet boendeplatser utökats från 5 till 12 platser, d.v.s. mer än fördubblats, 
och de boende har ett mer skiftande stöd-, vård och behandlingsbehov än på tidigare 
boende. 
Boendet är en biståndsbedömd insats enligt 4:1 SoL för personer med dokumenterad 
missbruks- och beroendeproblematik. Insatsen kan beviljas utifrån individuella 
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behovsbedömningar. Exempelvis kan personer i målgruppen som är bostadslösa erhålla 
insatsen som ett steg i en ”boendetrappa” medan andra personer med eget ordinärt 
boende kan beviljas insatsen för att få stöd i att bryta en aktiv missbruksperiod. 
Strandviken är således inget långsiktigt boende utan målet för de som är bostadslösa är 
att kunna erhålla ett eget boende på den ordinära bostadsmarknaden.
I och med förändringen har sektionen för missbruksstöd på ett bättre sätt än tidigare 
kunnat tillgodose brukares behov av boende och samtidiga insatser för missbruks-
/beroendeproblematiken och kostnaderna för köpt vård har således påtagligt minskat.
Strandvikens boende har väl anpassade lokaler för verksamhetens behov och sedan 
januari 2019 inryms även sektionens stöd- och behandlingsenhet Språngbrädan i 
tidigare outnyttjade utrymmen i byggnaden.
Vänersborgs kommuns akutlogi som är beläget på Kyrkängen, har i nuvarande 
uppförande varit i bruk sedan december 2016. Akutlogin är ett biståndslöst 
boendealternativ som kommunen erbjuder vid akuta behov. Det är avsett som ett 
kortvarigt stöd och tillfälligt boende inom ramen för social service. Akutlogin har sex 
(6) platser och sedan sommaren 2019 har beläggningen på Kyrkängen ökat och 
akutlogin har i högre grad än tidigare varit fullbelagd under längre perioder. 
I februari 2017 stod den första boendemodulen för ensamhushåll klar, i enlighet med 
föregående planering, och togs då i bruk av sektionen för missbruksstöd. Modulen 
kunde dock endast nyttjas under perioden februari till augusti månad 2017, då 
placeringen av den inte var gynnsam och fungerande utifrån att det väckte oro och 
reaktioner hos omgivningen samt grannar i området. För närvarande pågår ett arbete 
med att se över och ta fram lämpliga tomter för modulboende. 

3.2.2 Framtid
Liksom tidigare år påverkar den allt mer hårdnande bostadsmarknaden Individ- och 
familjeomsorgen samt avdelningens brukare och någon förändring gällande detta är 
ännu inte i sikte. Det finns dock svårigheter att kartlägga och förutse långsiktiga behov 
för personer med missbruks- och beroendeproblematik då förändringar i situationen kan 
ske snabbt. Under rätt omständigheter samt med stöd och/eller behandling för 
missbruksproblematiken, kan personerna i målgruppen vara mycket resursstarka. De 
agerar exempelvis på egen hand när de kan, vilket ibland resulterar i att de på kort tid 
hittar ett eget boende. Utifrån detta bör fokus ligga på att ta fram en bred och väl 
fungerande basverksamhet med olika boendeformer, där Individ- och 
familjeomsorgen/sektionen för missbruksstöd kan agera på ett flexibelt sätt för att kunna 
möta varierande behov som uppstår över tid. 
Avseende sektionens målgrupp visar såväl omvärldsbevakning som erfarenheter i 
verksamheten en i allt högre grad komplex problembild hos brukarna med ett alltmer 
omfattande och långvarigt missbruk och någon form av psykisk 
ohälsa/samsjuklighetsproblematik. Många har därmed ett stort behov av 
habiliterande/rehabiliterande åtgärder/psykosocialt stöd och förändringsarbetet kan 
ibland pågå under mycket lång tid. 
Behovet av moduler för ensamhushåll för målgruppen med missbruks- och 
beroendeproblematik kvarstår och det är av största vikt att modulerna placeras så att de 
blir brukbara och ändamålsenliga. De som är aktuella för denna typ av boende är främst 
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äldre personer med en långvarig historik med missbruk och ofta också 
samsjuklighetsproblematik.  

3.2.3 Analys lokalbehov Individ- och familjeomsorgen
Det råder balans inom befintligt bestånd 
av boendeplatser för missbruksstöd inom 
överskådlig tid även om behovet kan 
komma att förändras snabbt. Dock saknas 
liksom i förra boendeplanen boenden som 
är lämpliga för personer med 
samsjuklighetsproblematik. Målgruppen 
är i behov av en trygg boendesituation där 
det inte ställs höga krav på 

missbruksfrihet och anpassning till andra brukare. I ett boende för ensamhushåll skulle 
dessa personer, utifrån sina individuella behov, kunna erhålla samtidiga insatser och 
stöd från flera av socialförvaltningens avdelningar.
Utifrån verksamhetens beskrivning och redovisad yta och hyra bedöms inga 
anpassningar behövas i det befintliga lokalbeståndet.

3.3 Arbete, sysselsättning och integration
Det finns två sätt att bo på under tiden asylansökan prövas – på Migrationsverkets 
anläggningsboende (ABO) eller i eget boende (EBO). Asylsökande som väljer att ordna 
sitt boende på egen hand blir i praktiken alltid inneboende hos släktingar eller bekanta. 
Boendelösningarna är ofta tillfälliga och asylsökande tvingas flytta runt mellan olika 
lägenheter. 
När asylsökande har beviljats uppehållstillstånd kan de välja mellan att få hjälp med att 
bli kommunplacerade eller hitta en bostad på egen hand. De flesta nyanlända ordnar 
boende på egen hand efter att de fått uppehållstillstånd. Har man en gång tackat nej till 
bostadsanvisning från Migrationsverket får man inget mer erbjudande utan förväntas att 
lösa boendefrågan på egen hand. För att den nyanlända flyktingen skall kunna komma 
in i etableringen, påbörja sin etableringsplan och uppbära etableringsersättning är det en 
förutsättning att vara folkbokförd i en kommun. Därför är det många som skriver sig 
hos någon ”bekant”. En ”svart” marknad har uppstått där man köpa sig en adress där 
man skriver sig. Det finns exempel med 36 personer skrivna på samma adress. Var de 
sedan bor vet vi inte riktigt. Otillåten andrahandsuthyrning är ett växande problem och 
hyran blir i regel högre än vad förstahandshyresgästen betalar i hyra. 
Bostadsmarknadsanalyser visar att nyanlända tenderar att hamna i socioekonomiskt 
utsatta områden, vilket bidrar till såväl etnisk som ekonomiskt segregation och 
trångboddhet. Det har även gjorts en rapport om olika utsatta områden i Vänersborgs 
kommun, där man visar hur trångboddheten ser ut. Rapporten visar att majoriteten av 
familjerna som befinner sig i områden som exempelvis Torpa bor i trångboddhet. 
Utöver familjer har Vänersborg kommun tagit emot en stor andel före detta 
ensamkommande barn utifrån den nya gymnasielagen. Även här har det lett till att 
flertalet ungdomar bosätter sig i lägenheter där det redan bor en större grupp av 
människor. Mycket beror på att man behöver en adress inom kommunen för att kunna ta 
del av kommens olika insatser.  

Tabell. Yta och kostnad vid Strandviken.
Hyreskostnad per plats 65 tkr
Hyreskostnad/kvm 784
Kvm/plats 83
Tabell. Yta och kostnad vid akutboendet.
Hyreskostnad per plats 23 tkr
Hyreskostnad/kvm 1321
Kvm/plats 18
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3.3.1  Nutid
Trångboddhet och brist på lägenheter är ett stort problem. Dåliga boendeförhållande har 
starka konsekvenser på integrationen och etableringen i det nya samhället, och detta 
gäller både de vuxna och barnen i familjen. Föräldrar har svårt att fokusera på olika 
insatser från etableringsprogrammet och barnen har svårt att klara skolan, utifrån att 
man har begränsade möjligheter för studier i hemmet. Många nyanlända familjer som 
kommer till Sverige är ofta stora i antalet, och möjligheten att erbjuda boende är 
nästintill omöjligt, då det råder stor brist på större lägenheter. 
ASI har idag 11 jourlägenheter, där 6 av dessa delas på 3 familjer (dvs, varje familj har 
2 lägenheter som de delar på).  Likaså här, är det mindre lägenheter och som är ofta 
upptagna. ASI ansvar för förstahandskontraktet och betalar hyran för dessa lägenheter. 
Klienten som bor i dessa jourlägenheter betalar hyra till kommunen när de har kommit 
igång med deras ekonomiska bidrag. Det finns även 7 träningslägenheter som 
ensamkommande barn kan flytta till. 

Som beskrevs ovan under avsnittet om hemlöshet arbetar Vänersborgs kommun med 
sociala kontrakt. Lägenheterna som erbjuds är ofta 1:or, 2:or och 3:or. Det är sällan 
större lägenheter som möter behovet klienterna på ASI har. ABVB har även en policy 
som reglerar antalet individer som kan bo i en lägenhet, och detta kan leda exempelvis 
till att en familj på 6 personer inte kan bosätta sig i en 3:a. 

3.3.2 Framtid
Anhöriginvandringen bedöms öka framöver vilket kommer innebära ökat behov av 
bostäder. Dock är inflödet av nyanlända inte lika högt som det har varit tidigare år och 
det fortsätter minska. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att många familjer som kom 
2015 och 2016 fortfarande bor i dåliga förhållanden i form av svarta kontrakt, 
andrahand och trångboddhet. De behöver man också stötta och hjälpa.    
Enligt ett nytt förslag från regeringen ska asylsökande som bosätter sig i områden som 
bedöms vara socioekonomiskt utsatta inte beviljas dagersättning. Detta kan göra att 
många tackar ja till den anvisning som Migrationsverket har, och inte bosätter sig på 
egen hand. Målsättningen med denna förändring är att motarbeta segregation och ge 
kommuner möjlighet att jobba med integration genom en bred front. 
Som ett led i att lösa den obalans som nu råder mellan behov och tillgång på bostäder 
har flyktingmottagningen ansökt om projektmedel till ett projekt vid namn 
”Informations och bosökarforum”. Syftet är att hjälpa nyanlända att förstå svensk 
bostadsmarknad, hur man söker boende och vad det innebär att hyra ett boende för att 
öka möjligheterna till att hitta eget boende. Målgruppen är bostadslösa, trångbodda 
ungdomar och familjer som är nyanlända. Detta kommer ske i gruppform, samt 
individuellt stöd. Målet är även att minska bostadskostnaderna för kommunen.   

3.3.3 Analys lokalbehov Arbete, sysselsättning och integration
Tabell. Yta och kostnad för stödboende EKB 
Hyreskostnad per plats 34 tkr
Hyreskostnad/kvm 855
Kvm/plats 39
Tabell. Yta och kostnad för träningslägenheter
Hyreskostnad per plats 121 tkr
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I det befintliga beståndet avviker 
kostnaderna för 
träningslägenheterna. Dessa är 

mycket dyra per brukare vilket beror på den höga kostnaden per kvm. Kostnaden per 
brukare är dock uträknad genom antagandet att det enbart är träningslägenheter. En del 
av dem är idag istället jourlägenheter. Möjlighet att avveckla dessa lägenheter för att 
ersätta med mer kostnadseffektiva boenden finns dock inte då avtalet är tecknat fram till 
år 2030.
I bilaga 1 framgår att det finns en kapacitet för 24 boende på boendet för 
ensamkommande barn/stödboende, i oktober finns dock enbart totalt 7 boende. Det 
finns alltså en stor överkapacitet. För att komma tillrätta med detta ses det nu över om 
de tomma platserna kan användas för köpta stödboendeplatser istället. 
Det är mycket svårt att förutspå hur många nyanlända som kommer att behöva hjälp 
med att finna bostad framöver men i nuläget finns inget som tyder på att behovet av 
stöd med bostäder i olika former inte kommer att kvarstå. Eventuellt skulle behovet 
även kunna öka med anledning av att Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. 

3.4 Personligt stöd och omsorg
Utifrån Sol och LSS har kommunen skyldighet att tillhandahålla bostäder till särskilda 
grupper och har det yttersta ansvaret för att personer som bor i kommunen får den hjälp 
och det stöd som de behöver. För att leva upp till detta tillhandahåller Personligt stöd 
och omsorg gruppbostäder, servicebostäder, bostäder för socialpsykiatri samt 
korttidsvistelse. 
Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- 
och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är 
nödvändig. Syftet med gruppboendet är att vuxna personer med funktionsnedsättningar 
som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att lämna 
föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem. 
En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service 
och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och 
ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. Serviceboende är en 
mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i 
gruppbostad. 
Det finns även en ytterligare form som är särskild anpassad bostad. Denna form har inte 
kommunen.
För bägge boendeformer som kommunen har gäller att bostaden ska vara fullvärdig, att 
den är den enskildes privata och permanenta hem och att den inte ska ha en institutionell 
prägel. En bostad med särskild service för vuxna bör därför inte ligga i nära anslutning 
till andra bostäder som inte är ordinära såsom till exempel korttidshem eller särskilda 
boendeformer för äldre. Som regel bör inte heller en bostad med särskild service för 
vuxna samlokaliseras med lokaler för daglig verksamhet. En koncentration av bostäder 
med särskild service och andra sociala verksamheter bidrar inte till att skapa jämlika 
levnadsvillkor för dem som bor där, och underlättar inte för den enskilde att leva som 
andra.
En bostad inom socialpsykiatrin beviljas enligt 4 kap 1 § SoL. Till skillnad mot 
boendena enligt LSS finns inget som anger hur den ska vara utformad. Det finns dock 

Hyreskostnad/kvm 2207
Kvm/plats 55
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inget som talar för att en sådan bostad ska vara utformad på något annat sätt än en 
bostad med särskild service enligt LSS.10 I Vänersborg görs ingen skillnad på LSS-
boenden och boenden inom socialpsykiatri.

3.4.1 Nutid
November 2019 finns ett överskott av fullvärdiga bostäder inom LSS och SOL. Orsaken 
till detta är att det är svårt att erbjuda de befintliga bostäderna till de som har ansökt om 
bostad. Anledningen är att lägenheten ligger fysiskt fel, att det blir en blandning av 
olika målgrupper samt att det finns utåtagerande beteende. Idag köper personligt stöd 
och omsorg sju externa platser och fyra av dessa är planerade att komma till de lediga 
bostäderna. Detta är även en av orsakerna till att kommunen vakanshållit bostäder. 
Målet är att personer som det idag köps plats för i andra kommuner ska få en bostad i 
Vänersborg.
Socialpsykiatrin saknar lämpliga bostäder för att erbjuda personer med s.k. 
samsjuklighet (psykisk funktionsnedsättning och missbruk). Det kan även vara inslag av 
kriminalitet. Förvaltningens avdelningar har i många fall ett gemensamt ansvar för 
denna målgrupp. Gruppen är företrädesvis liten, men kräver stora resurser. 
Förvaltningen får i en del fall köpa plats till dessa individer, då de inte har någon chans 
att komma in på den reguljära bostadsmarknaden och inte heller får andrahandskontrakt 
då de ofta har en historik hos andra hyresvärdar i kommunen.

3.4.1.1 Uppföljning av föregående boendeplan
Här presenteras de åtgärder som presenterades i föregående boendeplan. I de fall 
avvikelser skett kommenteras de nedan. 

År Verksamhet Planerad åtgärd Ev. avvikelse

2017 LSS Ny gruppbostad på Tegelbruksvägen 
med 6 nya boendeplatser är planerad att 
tas i bruk senhöst 2017. 

Togs i bruk 2018.

Socialpsykiatri Sjöbodsvägen upphör (12 boendeplatser) 
och övergår till IFO.  

Nytt boende på Regementsgatan 11 med 
7 boendeplatser  

Niklasbergsvägen 9d. Socialpsykiatri 8 
boendeplatser 

2018 LSS Konvaljen övergår från VoO till 
Personligt stöd och omsorg med 6 
boendeplatser gruppbostad. 

Förändrades till 
servicebostad med 10 
boendeplatser.

Aspen och Klippan sägs upp och ny 
korttidsenhet med 12 platser på 
Björkholmsgatan byggs. 

Nytt korttids på 
Lindbacken istället då 
möjlighet till 
nyproduktion saknades 
på Björkholmsgatan. 

10 Socialstyrelsen, kunskapsguiden.se. 
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Lindbacken beräknas tas 
i bruk 2020 med 12 
platser.         

Socialpsykiatri Edsvägen 12 upphör (15 boendeplatser). Behovet kvarstår och 
därmed har boendet inte 
upphört.   

Nytt boende inom socialpsykiatri med 10 
boendeplatser på Runnarebo.

Tomt med 5 boendemoduler i lantligt 
läge för personer med behov av detta.

Ändrades i revideringen 
till 3 platser. Inga 
boendemoduler finns på 
plats ännu.

2019 LSS Tärnan övergår från vård och omsorg till 
Personligt stöd och omsorg med 8 
lägenheter – servicebostad.

Ska bli gruppbostad 
med 6 boendeplatser. 
Tas i bruk i december 
2019.

3.4.2 Framtid
Andelen av befolkningen som har behov av en bostad enligt Sol eller LSS inom 
personligt stöd och omsorgs verksamhetsområde är mycket liten. I och med det har 
befolkningsprognosen enbart marginell inverkan på behov och efterfrågan. Faktorer 
som har en större inverkan är andra stödinsatser såsom boendestöd och personlig 
assistans. Vi ser även att tekniska hjälpmedel kan göra att personer bor kvar hemma och 
inte behöver bostäder i den omfattning som idag. Andra trygghetsfaktorer som kan 
minska behovet av gruppboende eller servicebostad är sociala mötesplatser, meningsfull 
sysselsättning och aktivitetshus. En förutsättning är givetvis också att det finns bostäder 
på den ordinarie bostadsmarknaden att tillgå. 
Kommunen kommer att jobba med att tydliggöra insatsen boendestöd för personer med 
psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. I uppdraget handlar det om vilken 
kompetents som krävs för att möta olika målgrupper, hur personal ska jobba mot 
självständighet samt vilka aktörer behövs föra att få en helhet för varje individ.  Detta 
möjliggör att personer kan bo kvar hemma. Vi ser även att nya sätt att ge stöd kan 
utvecklas. Att flytta från sin bostad till ett eget kontrakt och få stöd från sin trygga 
kända personal kan göra att fler ”vågar” ta steget. 

3.4.2.1 Planerade förändringar i befintliga boenden
Korttidsverksamheterna Aspen och Klippan är lokaler som inte lämpar sig för 
ändamålet. Klippan är utdömt utifrån brandsynpunkt och Aspen har inte lämpliga 
lokaler utifrån arbetsmiljö och möjlighet till flexibilitet. Verksamheterna kommer från 
och med 1/1-2020 att bedriva verksamhet i nya lokaler på Lindbacken. Antalet platser 
kommer att vara oförändrat.
Kastanjevägen 32-34 har under många år inte varit lämplig för personer inom LSS. Det 
finns få möjligheter att laga sin mat och lokalerna möjliggör inte självständighet. 
Bostaden kommer fr om i mitten av december 2019 flytta till nyrenoverade och 
anpassade lägenheter på Idrottsgatan 5.
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3.4.3 Analys lokalbehov Personligt stöd och omsorg
För att undvika att köpa platser samt att bygga upp kompetens som motsvarar 
personernas behov behövs ett boende för personer med samsjuklighet- psykiska 
funktionsnedsättningar och missbruk, neuropsykiatrisk problematik ibland i 
kombination med kriminalitet. Denna bostad föreslås utifrån kännedom om målgruppen 
samt av erfarenhet då vi verkställt beslut på befintliga bostäder som resulterat i att det 
inte fungerar för person, grannar eller personal. Vi föreslår ett boende för fyra till sex 
personer där ett personcentrerat arbetssätt råder och där kompetens och samverkan står i 
fokus.  Projektering påbörjas 2020 och boendet beräknas vara klart för inflyttning 2021.
För att tillgodose specifika behov som Personligt stöd och omsorg idag har svårt att 
hitta bra boendelösningar för planeras att införskaffa tre boenden – ensamhushåll. 
Målgruppen är personer med samsjuklighet liksom ovan men där personerna också av 
olika anledningar har svårt att vistas med andra och vice versa. Dessa ensamhushåll ska 
möjliggöra flexibla lösningar. Då kvinnor som befinner sig i dessa situationer ofta blir 
utnyttjade av män kan det bli aktuellt att sprida ut boendena geografiskt över 
kommunen. Medel för att uppföra boendemoduler för denna grupp har funnits avsatta i 
investerings- och exploateringsplanen sedan 2017 men lämpliga tomter har inte funnits 
tillgängliga. Möjligheten att tillskapa platserna i befintliga bostäder ses nu över. 
En inventering har gjorts i samarbete med arbetsgruppen på boendestöd för att kunna 
uppskatta behov av boende med inriktning socialpsykiatri inom en 10 årsperiod. Utav ca 
90 personer som får stöd idag kan ca 15 personer behöva en bostad. Då det kan bli 
aktuellt med andra boendeformer görs uppskattningen att 10 personer behöver bostad 
med inriktning socialpsykiatri. Övriga fem kan bli aktuella för nedanstående 
boendeformer.

- Nya bostaden för samsjuklighet
- LSS bostad
- Ensamhushåll
- Äldreboende

Sammantaget så finns inte behov av någon ytterligare utökning av särskilt boende för 
socialpsykiatrin under de närmaste sex åren. 
Utifrån nuvarande bostadsbestånd finns överskott av bostäder enligt LSS (se bilaga 1) 
och utifrån naturliga orsaker (flytt, dödsfall) kommer bostäder frigöras vilket gör att 
personligt stöd och omsorg kommer lösa boendebehovet under de närmaste tre åren. 
Behovet av LSS bostäder grundar vi på inventering av personer som idag har insatser 
enligt LSS och deras åldersfördelning (tabell 4, bilaga 2). Vi beräknar att 35% av dessa 
kommer att behöva en bostad. Vår erfarenhet och hypotes är att personer söker bostad 
från 22 år. Utifrån detta beräknar vi att år 2023 behöva ha ett nytt gruppboende för sex 
personer och år 2026 en ny servicebostad för 10 personer. År 2029 beräknas ytterligare 
ett gruppboende för sex personer behöva stå klart. 
I tabell 3 i bilaga 2 framgår att åldersspannet på brukarna ligger mellan 22 och 86 år och 
att medelåldern är hög på LSS bostäder. Vi antar att det blir lediga lägenheter med 
anledning av detta. På längre sikt ser vi ett behov av bostad enligt LSS vart 3:e år för att 
möta behov men dessa siffror är mycket osäkra utifrån in och utflytt från andra 
kommuner. 
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Personligt stöd och omsorg kommer jobba mer strukturerat för att personer flyttar ut 
från bostaden till ett eget kontrakt alternativt socialt kontrakt. Ett sätt är att personal från 
boendet fortsätter stödja personen så hen känner sig trygg att våga ta steget. 
Kvalitativt boendestöd för gruppen med psykiska och intellektuella 
funktionsnedsättningar gör att personer får sitt stöd i ordinära bostaden. Detta innebär 
att utbyggnad av bostäder inte behövs i lika stor utsträckning. Verksamheten kommer 
vara aktiv i samarbetet med ABVB för att få tillgång till sociala kontrakt där det finns 
behov. 
Tabell. Yta och kostnad personligt stöd och omsorg

I tabellen ovan redovisas kostnader och yta för de olika boendeformerna. Ytan hänvisar 
till den totala ytan och kostnaden per boende. Lägenheterna är ca.35-50 kvadratmeter, 
övriga ytor är gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Det kan konstateras att 
gruppbostad LSS har högst yta och lokalkostnader i jämförelse med övriga 
boendeformer. Det vi kan se är att hyreskostnaden/kvm är relativt hög för alla 
boendeformer utom korttidsvistelse. Den högre kostnaden vid boendena kan eventuellt 
hänföras till anpassningar och en generellt hög standard. 
I jämförelse med andra kommuners lokalkostnader för LSS ligger Vänersborgs 
kommun också högt. I tabell 6 i bilaga 2 framgår att Vänersborg är likt Västervik i 
strukturen vad gäller antal invånare och antal LSS-boende insatser. I Västervik är 
bruttokostnaden per kommuninvånare för LSS lokaler 496,54 kr. I Vänersborg är 
motsvarande kostnad 561,65 kr. Görs jämförelsen istället med andra kommuner i 
samma kommungrupp (pendlingskommun nära större stad) skiljer sig kostnaderna ännu 
mer, de redovisade lokalkostnaderna per invånare uppgår för gruppen till 345,54 kr11. 
Varför Vänersborgs kommuns kostnader för LSS-lokaler avviker bör utredas vidare.  

3.5 Vård och omsorg  
Som tidigare nämnt i dokumentet, ska socialnämnden verka för att äldre människor får 
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

11 Uppgifterna avser 2018 och är hämtade från Kolada november 2019, ”Bruttokostnad lokaler 
funktionsnedsättning LSS, kr/inv.” 

Korttidsvistelse Servicebostad Gruppbostad 
LSS

Socialpsykiatri

Hyreskostnad per 
plats

56 tkr 74 tkr 108 tkr 98 tkr

Hyreskostnad/kvm 975 1 161 1392 1323
Kvm/plats 58 64 77 74
Kommentar: Uppgifterna för servicebostad avser endast Bangatan och Enebacken då det fattas fullständiga 
uppgifter för övriga servicebostäder. Uppgifterna för socialpsykiatri innefattar ej Edsvägen.
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3.5.1 Nutid
I dagsläget har socialförvaltningen 373 äldreboendeplatser. Detta innebär en minskning 
med 143 platser sedan 2016, då verksamheten påbörjade avvecklandet av servicehusen i 
kommunen. Vård och omsorg har under 2016-2018 lagt ner samtliga servicehus inom 
förvaltningen. Huvudanledningen till servicehusens nedläggningar är främst ett minskat 
behov av denna form av bostad. Istället har verksamheten sett en ökad efterfrågan på 
boendeformer som klarar av individer med ett mer omfattande behov av 
omvårdnadsinsatser.
Vård och omsorg har idag 11 stycken äldreboenden, som finns utspridda i hela 
kommunen; i centrala Vänersborg, i Vargön, i Frändefors och i Brålanda. Av dessa är 
det ett antal boenden som är inriktade mot individer med demensproblematik, och 
resterande boenden är så kallade allvårdsboenden. Vård och omsorg har under åren 
2010 till 2019 både byggt om och till samtliga fem äldreboendena på Niklasbergsvägen 
till moderna och ändamålsenliga boenden. Byggnationerna har inneburit en ökning av 
antalet boendeplatser på Niklasberg från 143 till 189. I dagsläget är 24 av dessa platser 
korttidsplatser, i form av både renodlade korttidsplatser men även växelvårdsplatser. 
I samband med aktuell boendeplan har samtal först med kommunens boendesamordnare 
och boendekoordinator. De ger en bild av att de som ansöker om särskilt boende idag är 
i betydligt sämre fysisk form än tidigare, och att flertalet uppvisar betydande 
beteendemässiga och psykiska symtom på grund av demens. Många gånger handlar det 
också om ett mer akut behov, och otrygghetskänsla när man väl ansöker om 
boendeplats. Samordnaren ger en bild av att det finns många äldre som vårdats under 
lång tid av sina respektive anhöriga, och att det inte är ovanligt att det är just anhöriga 
som till slut inte klarar av situationen hemma längre. Man har också sett ett ökat behov 
av tillsyn sett över dygnet gällande denna grupp av individer.
I övrigt har väntetiden för att bli erbjuden en plats på ett äldreboende under de senaste 
två åren ökat, se bilaga 2. Troligtvis beror det bland annat på ett minskat antal platser 
generellt för särskilda boenden, i och med servicehusens nedläggning. I aktuell 
boendeplan tas ingen hänsyn till något annat än att förvaltningen ska ligga på rikssnitt 
gällande väntetid till särskilt boende. När denna boendeplan skrivs har förvaltningen ca 
55 dagar i snitt i väntetid, medan rikssnittet ligger på ca 57 dagar.
Verksamhetschefen för vård, stöd och utredning instämmer med boendesamordnarens 
bild av situationen och påtalar samtidigt den omställning som skett de senaste åren i 
hemtjänsten. Det handlar om att hemtjänsten idag behöver omvårda individer med mer 
komplexa behov. Det kan handla om sjukdomstillstånd som kräver stora personella 
resurser, ärenden som tidigare hade behövt flytta till ett äldreboende. Om denna 
situation står sig över tid, så påverkar detta givetvis behovet av antal platser på särskilda 
boenden framöver.  Antalet individer med hemtjänst som insats har under det senaste 
året ökat med ca 35 personer, medan utförda timmar i hemtjänsten ökat med i snitt ca 
1000 timmar/ månad.
Även det faktum att två av de så kallade serviceinsatserna, tvätt och inköp, numera 
utförs av extern utförare påverkar hemtjänsten möjlighet att omvårda fler individer inom 
sin verksamhet. Detta kan i sin tur påverka kommande planering för eventuellt behov av 
nya boendeplatser inom vård och omsorg.
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3.5.1.1 Befintliga äldreboenden och korttids 
I Vänersborgs tätort finns Solängens äldreboende och Niklasbergsvägens äldreboenden. 
Solängen stod färdigt efter renovering och ombyggnation år 2008. År 2018 tog 
personligt stöd och omsorg över Konvaljens gruppboendes lokaler, som flyttade in i 
Solängens huvudbyggnad. Tärnans äldreboende övergår också till Personligt stöd och 
omsorg under år 2020, då man flyttar in i nyrenoverade bostäder i form av 
gruppbostadsplatser. 
Eken, Linden, Björken, Niklasbergsvägen 9 (tidigare Gläntan) och Niklasbergsvägen 1 
(tidigare Solbacken), har under åren 2009 till 2019 byggt om- och till. Äldreboendena 
håller idag en mycket bra standard och är resultatet av ett mycket lyckat samarbete i ett 
så kallat partneringsamarbete mellan socialförvaltningen, Ab Vänersborgsbostäder och 
Skanska Ab. Eken, Linden och Björken är idag ”rena” äldreboenden, medans 
Niklasbergsvägen 9 även har ett antal platser för socialpsykiatri och korttidsvård. 
Niklasbergsvägen 1 som invigdes våren 2019 har i dagsläget tre äldreboende-
avdelningar och en avdelning för korttidsvård. 
Vargön har idag två äldreboenden, Ekeliden och Lunddala. I den reviderade planen från 
2017 står det att båda boendena ska övergå till ABVB år 2022. Förvaltningen är i 
dagsläget inbegripen i ett avtal med ABVB gällande Lunddala som sträcker sig många 
år framåt. Se avsnitt om framtid gällande äldreboendena i Vargön.
I Frändefors finns Ringhems äldreboende med 27 platser. Här finns också ett 
trygghetsboende med 8 platser som förvaltas av Ab Vänersborgsbostäder.
Sörbygården och Solhaga är de två äldreboenden som idag finns i Brålanda. 
Sörbygården som ägs och förvaltas av Hemsö har 32 platser i fyra avdelningar. 
Lokalerna upplevs vara slitna och i behov av någon form av åtgärder. Vid samtal med 
boendesamordnare ges bilden av att många av de vårdtagare som erbjuds boendeplats i 
Brålanda inte anser detta vara ett önskvärt alternativ. Flera vårdtagare har satt upp sig 
direkt på internflytt och även anhöriga har ibland uttryckt ett missnöje med placering i 
Brålanda. Solhagas äldreboende har sammanlagt 24 platser. I nuläget vakanshålls 8 
platser på Sörbygården.
Idag har förvaltningen sammanlagt 24 platser för korttidsvård. Dessa är fördelade på 
Niklasbergsvägen 1 som har 12 stycken korttidsplatser samt Niklasbergsvägen 9 som 
har 12 platser för växelvård. Sammantaget innebär detta en minskning från tidigare 36 
platser, då Nyhaga korttidsboende hade 18 platser och Regnbågens palliativa 
korttidsenhet hade 6 platser. Boendesamordnarens upplevelse är att väntetiden för att 
kunna erbjuda plats på äldreboende förändrats vilket gör att trycket på korttidsplatser 
även ökat det senaste året.

3.5.1.2 Uppföljning av föregående boendeplan (revidering 2017)
Här presenteras de åtgärder som presenterades i föregående boendeplan. I de fall 
avvikelser skett kommenteras de nedan.
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År Åtgärd Eventuell avvikelse

2017 Niklasberg 9 (före detta Gläntan) öppnar 
i september 2017.  

Konvaljen, Idrottsgatan 5, övergår till 
personligt stöd och omsorg 

Kastanjen övergår till trygghetsboende Övergår till ABVB 2018

Runnarebo övergår till trygghetsboende 
(förutom 10 platser till Personligt stöd 
och omsorg)

2018 Ringhem och Pionens servicehus 
avveckling påbörjas

Pionen och Ringhem övergick till ABVB 
under 2018

Björken 5 platser Personligt stöd och 
omsorg övergår successivt till VoO

2019 Niklasbergsvägen 1 (före detta 
Solbacken) klar våren 2019

Tärnan övergår till servicebostad LSS

Prästkragens servicehus övergår till 
ABVB 2019

3.5.2 Framtid
Vänersborgs kommun beräknas öka sitt invånarantal med sammanlagt ca 2800 invånare 
mellan åren 2019 till 2030. Under dessa år beräknas antalet invånare 65+ öka med drygt 
700 individer, vilket ger en ökning med ca 65 individer per år. Det är framförallt de som 
är 85+ som ökar i denna åldersgrupp, både i absoluta och relativa tal. Mellan åren 2020-
2030 beräknas ”årskullen” öka med ca 35 individer per år. En utmaning i sig är att 
beräkna hur många av dessa individer som kommer att behöva ha vårdinsatser från 
kommunens sida. Antingen i form av hemtjänstinsatser eller i form av att man får 
insatser tillgodosedda på ett särskilt boende/ annan form av boende. Den 
befolkningsmässiga utvecklingen pekar på en större mängd äldre invånare i antal 
individer men också som andel av befolkningen. Detta innebär att fler människor också 
hinner utveckla både demens och andra sjukdomar relaterade till hög ålder. En 
betydande del av befolkningen kommer därmed att ha behov av vård och stödinsatser, 
vilket påverkar de krav som ställs på lokalerna. 

3.5.2.1 Framtidens äldreboende – trolig utveckling och tankar
Framtidens äldreboende handlar om att vi behöver möta de krav och önskemål, som 
framtidens äldre kommer att ha. För att klara detta behöver vi fråga oss hur vi själva vill 
bo som äldre och behövande medborgare. Flera studier visar att om de äldre själva fick 
välja, så vill man bo kvar i det egna hemmet. När inte detta är möjligt behöver 
framtidens äldreboende utformas så att det kan vara ett eget hem av god kvalitet för dem 
med varierande behov. Boendet ska också möjliggöra, och till viss del erbjuda, 
omfattande vårdinsatser i livets slutskede. Framtidens äldreboende ska också vara ett 
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boende med hjälp och service i det dagliga livet och där det finns ett socialt 
sammanhang för de boende. Möjlighet till någon form av träning och välbefinnande 
med möjligheter till en stimulerande vardag är också saker som behöver tas i beaktande 
i framtiden. 
Redan idag finns flera exempel på olika slags boenden för äldre, med de så kallade 
trygghetsboendena, livsstilsboenden och seniorboendena som de vanligaste. Oavsett 
boendeform så handlar det kortfattat om att kunna erbjuda:

 Bostäder av god kvalitet för äldre med omfattande behov av omsorg, vård, med 
möjlighet till social stimulans för de boende. 

 Välbefinnande, aktiviteter, social stimulans, möjligheter till rekreation och 
träning för alla åldrar på boendet

 Möjligheter till utevistelse, i form av uteträdgård, uteplats, terrass, balkonger 
eller ett klimatskyddat uterum.

 Utformning av den fysiska miljön för välbefinnande, tillgänglighet och 
möjlighet till eget agerande. Fokus på saker som belysning, färgsättning och 
rumsutformning med visuellt tydliga och orienterbara miljöer är viktiga.

 Flexibla bostäder som passar olika omvårdnadsbehov för att ha möjlighet att 
kunna ställa om verksamheten.

3.5.2.2  Planerade förändringar i befintliga boenden
I Vargön finns idag två äldreboenden med sammanlagt 55 platser. Det finns behov av att 
förbättra arbetsmiljön på ett av boendena, med hänseende till de långa avstånden i de 
olika byggnaderna, men även gällande lokalernas fysiska beskaffenhet. Boendemiljön 
upplevs också behöva förbättras. Befintligt avtal mellan Ab Vänersborgsbostäder och 
Socialförvaltningen gällande boendet, medför att förvaltningen inte ser sig ha en 
möjlighet att avyttra boendet. I stället har man för närvarande sett över möjligheterna för 
att bygga om- och till boendet. Samtal har påbörjats mellan förvaltningen, arkitekt och 
ABVB om hur man på bästa sätt kan utnyttja både befintliga lokaler samt tomt, för att så 
småningom kunna bygga om- och ut boendet. Visionen är att man 2024 ska ha ett ny- och 
ombyggt äldreboende färdigt i Vargön. Enligt förslaget så skulle en om- och tillbyggnad 
med 48 platser innebära en utökning av 16 platser totalt inom vård och omsorg.  
Då flera av de vårdtagare som har erbjudits plats i Brålanda inte anser att det är ett 
önskvärt alternativ, har beslut nyligen tagits om att hålla 8 platser vakanta vid 
Sörbygården. De vårdtagarna som bor där idag, kommer att erbjudas internflytt till 
nyöppnade Niklasbergsvägen 1. Lokalerna på Sörbygården upplevs idag även vara 
slitna och är i behov av någon form av åtgärder rent byggnadsmässigt.

3.5.3 Analys lokalbehov Vård och omsorg  
Antalet invånare 65+ i Vänersborgs kommun beräknas öka från 8 781 till 9 691 år 2030. 
Idag är det 4% av de över 65 som har beviljats en plats på särskilt boende. Om vi utgår 
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ifrån att andelen kommer att vara konstant innebär det att 388 personer kommer att 
beviljas plats på särskilt boende år 203012. 
Medelåldern vid inflyttning har dock ökat och uppgår idag till 84,5 år och många har 
idag stora utmaningar i sin fysiska/ kognitiva form när de flyttar in vilket ger att tiden 
på boendet i många fall blir kort. Under 2018 var den tid som en vårdtagare bodde på ett 
boende 621 dagar i medeltal, alltså betydligt mindre än två år. Att medelåldern ökar och 
att de flesta vill bo kvar hemma så länge det går ger att den viktigaste åldersgruppen vid 
bedömning av hur många platser som kommer att behövas framöver är de 85+. 
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Idag uppgår antalet invånare 85 + i Vänersborgs kommun till 1135 personer. År 2030 
beräknas antalet uppgå till 1570 personer. Utgår vi ifrån att lika stor andel som idag 
kommer att beviljas plats på ett särskilt boende innebär det en ökning från dagens 213 
platser till 298 platser. Med utgångspunkt i att allt annat är lika och att det är denna 
åldersgrupp som kommer att bo på särskilt boende i framtiden skulle det alltså behövas 
färre platser än idag. 
I och med en åldrande och även högre upp i åldrarna friskare befolkning är det inte 
troligt att det första scenariot, där lika stor andel som idag behöver en plats på särskilt 
boende, blir verklighet. Att räkna med att enbart de över 85 kommer att behöva en plats 
är inte heller särskilt troligt. 
Då befolkningen beräknas blir friskare högre upp i åldrarna bör dock andelen i 
åldersgruppen 65 – 84 år som beviljas en plats på särskilt boende minska. Att gissa på 
hur stor andel av befolkningen det kan röra sig om är dock en omöjlig uppgift.
Sammantaget ser vård och omsorg ett behov av ca 78 fler platser på särskilda boenden 
under den tioårsperiod som boendeplanen hanterar. 

12 Se bilaga 2. 
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Vid beräkningen av hur många platser som kan komma att behövas framöver väljer vi 
därför att utgå från antagandet att det kommer att behövas samma antal platser för 
åldern 65-84 samt samma andel platser för 85+ som idag. Detta ger att det kommer att 
behövas 451 platser år 2030, idag finns 373 platser på de särskilda boendena. Det 
innebär en ökning och ett behov av 78 nya boendeplatser.

Hyreskostnaden/kvm förefaller vara rimlig med hänsyn till att många av äldreboendena 
är ny- och ombyggda. Däremot blir hyreskostnad per plats relativt hög vilket kan 
hänföras till ett högt antal kvm/plats. Kvm/plats kan jämföras med t.ex Trollhättans stad 
som ligger på 70 kvm/plats. En del av detta kan bero på att det inte har varit möjligt att 
bryta ut hemtjänstlokaler och platserna för socialpsykiatri som i vissa fall är 
samlokaliserade med lokaler för äldreboenden. Ser man enbart på de lokaler som endast 
har äldreboende ligger de mellan 78 och 129 kvm/plats. Av denna yta är ca.35-50 
kvadratmeter den boendes lägenhet. En noggrannare analys bör göras till nästa 
boendeplan för att undersöka om det är möjligt att öka lokaleffektiviteten och därmed 
minska hyreskostnaden per plats.  

4 Bilagor
Bilaga 1. Socialnämndens lokalbestånd
Bilaga 2. Befolkningsutveckling

Tabell. Hyra och yta vid äldreboenden och korttidsvistelse.
Hyreskostnad per plats 114 tkr
Hyreskostnad/kvm 1 109
Kvm/plats 103
Kommentar: Kvm/plats inkluderar inte Tärnan eller Lindbacken som är 
tomställda.                                                                                                                                                                                           
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”Vänersborgs kommun
– attraktiv och hållbar
i alla delar, hela livet”
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Nuläge

Bilaga 1. Boendeplan 2020-2030

1. Typ av boende och gatunamn
2. Fastighetsägare 
3. Maximalt antal boende (1 per rum/lgh) 191001
4. Förhyrd yta
5. Hyreskostnader
6. Antal boende 191001
7. Lokalernas tekniska status. 1. Mycket stort UH-behov 2. Stort UH-behov 3. Litet UH-behov 4. Inget UH-behov 5. Nytt 

1. Objekt 2. Fastighetsägare 3. Platser 4. kvm 5. Hyra
6. Faktiskt antal
boende

7. Lokalernas
tekniska status Anm.

Individ- och familjeomsorgen
Akutboende Intern 6 106 140 - 3
Strandvikens boende ABVB 12 997 782 - 3

Arbete, sysselsättning och integration
Marierovägen, jourlägenheter Intern 6 lgh 420 496 - 3 uthyres i 2:a hand
Torpavägen, jourlägenheter ABVB 2 lgh 360 230 - 3 uthyres i 2:a hand
Tränings- och jourlägenheter  Restad gård AB 10 lgh 547 1207 6 - 3 lgh uthyres i andra hand
Stödboende EKB  Intern 24 940 804 7 4

Personligt stöd och omsorg
Gruppbostad Tagelg. 1 Intern 6 397 653 6 4
Gruppbostad Tagelg. 2 Intern 6 522 688 5 4
Gruppbostad Ankarg. 2 Intern 6 436 441 6 4
Gruppbostad Ankarg. 4 Intern 6 436 451 6 4
Gruppbostad Bladv. Intern 6 420 575 6 4
Gruppbostad Tegelbruksv. 230 Intern 6 397 575 6 4
Gruppbostad Tegelbruksv. 228 Intern 6 627 985 6 5
Gruppbostad Gustav Högbergs v. Intern 7 462 695 7 3
Gruppbostad Flottningsg. Intern 6 388 557 6 3
Gruppbostad Forbondeg.  Intern 6 318 384 4 3
Gruppbostad Snödroppsv. 4 Intern 6 456 696 6 3
Gruppbostad Snödroppsvägen 6 Intern 6 456 698 5 3

46



Nuläge

Gruppbostad Rapsv. Intern 6 397 773 6 4
Gruppbostad Mörtv. Intern 4 461 705 4 4
Gruppbostad Niklasbergsv. 7 ABVB 4 434 689 3 5
Gruppbostad Edsgatan Intern 6 581 442 6 -
Summa Gruppbostad 93 7188 10007 88
Servicebostad Karlslundsgatan  ABVB 9 56 76  9 3 avser personallgh
Servicebostad Nordkroksvägen 6  ABVB 7 - 763  6 3
Servicebostad Bangatan 2b  ABVB 9 564 686 7 3
Servicebostad Enebacksgatan  ABVB 10 644 717 10 3
Servicebostad Idrottsgatan 5 ABVB 10 - 1806 10 - Utökas och byggs om. Klart 2020 
Summa Serviecbostad 45 1264 3209 42
Socialspykiatri Kastanjevägen  ABVB  10 786 616 10 3
Socialpsykiatri Edsvägen ALAB 15 - 818 15 -
Socialpsykiatri Niklasbergsvägen ABVB  8 434 836 8 5
Socialpsykiatri Regementsgatan Hemfosa 7 767 1 333 7 -
Socialpsykiatri Storegårdsvägen ABVB 10 616 660 9 4
Summa Socialpsykatri (exklusive Edsvägen) 50 2603 4263 49
Korttidsvistelse Regementsgatan Hemfosa 6 305 328 - -
Korttidsvistelse Restadvägen Hemsö 6 387 347 - -
Summa Korttidsvistelse 12 692 675

Vård och Omsorg
Solängen  ABVB 66 7300 7 225 66 3
Blockhyresavtal Niklasberg ABVB 165 16901 18 179 159
-        Niklasberg 9 (inklusive korttids) ABVB 36 4748 Ingår ovan 36 5
-        Niklasberg 1 (inklusive korttids) ABVB 48 5007 Ingår ovan 42 5
-        Björken ABVB 45 4323 Ingår ovan 45 4
-        Linden ABVB 36 2823 Ingår ovan 36 3
Eken  Intern 36 3131 3 678 36 3
Stora blockhyresavtalet  ABVB 80 11 833 15 254 80
-        Lunddala ABVB 32 3539 Ingår ovan 32 2
-        Ringhem ABVB 27 3489 Ingår ovan 27 3
-        Ekeliden ABVB 21 1899 Ingår ovan 21 3
-        Lindbacken ABVB 0 1256 Ingår ovan  0 - Är under ombyggnation och övergår till OoF 2020

47



Nuläge

-        Tärnan (Idrottsgatan 5)  ABVB 0 1650 Ingår ovan 0 - Är under ombyggnation och övergår till OoF 2020
Solhaga  ABVB 24 1982 1 796 24 3
Sörbygården  Hemsö 32 3363 4 108 32 -
Lgh Brålanda  ABVB 1 59 59 - 3 Uthyres i 2:a hand
Summa Vård och Omsorg 403 44 510 46 132 397
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Socialnämnden RAPPORT 1(4)

2012-01-03 Dnr: SOC 2019/250

Bilaga 2. Boendeplan 2020-2030, befolkningsutveckling och 
nyckeltal

Befolkningsprognoser

39648
39875

40323

40758
41111

41428
41791

42055
42280

42440 42440 42440

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
38500

39000

39500

40000

40500

41000

41500

42000

42500

43000

0-w

Diagram 1. Befolkningsprognos Vänersborgs kommun

Kommentar: Diagrammet visar befolkningsprognosen för Vänersborgs kommun. 
Befolkningsprognosen är framtagen av kommunstyrelseförvaltningen hösten 2019. 
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Diagram 2. Befolkningsprognos Vänersborgs kommun, åldersindelad 65-w

Kommentar: Diagrammet visar befolkningsprognosen för 65+ i Vänersborgs kommun. Diagrammet är 
åldersindelad i femårsgrupper. Befolkningsprognosen är framtagen av kommunstyrelseförvaltningen 
hösten 2019. 
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Tabell 1. Befolkningsprognos Vänersborgs kommun, åldersindelad 65-w. 

Kommentar: Befolkningsprognosen är framtagen av kommunstyrelseförvaltningen hösten 2019. 

Nyckeltal
Tabell 2. Medelålder och medianvårdtid vid särskilda boenden.

2016 2017 2018
Medelålder på särskilda boenden (2015-2017)  84,4
Medelålder vid inflyttning på särskilt boende 84,5
Medianvårdtid på våra särskilda boenden 722 812 621

Kommentar: Uppgifterna är framtagna oktober 2019.

Tabell 3. Antal beslut tagna om särskilt boende (ansökningar/månad)

2017 (juli-december) 2018 (januari-december) 2019 (januari-augusti)
11,5 16 10

Kommentar: Uppgifterna är framtagna oktober 2019.

Tabell 4. Särskilt boende, antal vårdtagare och andel av befolkningen.  

Ålder Antal vårdtagare 
SÄBO

Antal invånare 
Vänersborg

Andel av 
befolkningen SÄBO

65-84 153 7646 2%
85-w 213 1135 19%
Totalt 65-w 366 8781 4%

Kommentar: Uppgifterna om antal vårdtagare är framtagna oktober 2019. Antal invånare är hämtat från SCB och 
avser 31 december 2019.

Tabell 5. Antal boendeplatser äldrevård, jämförelse andra kommuner.

Kommentar: Uppgifterna avser 31 december 2018. 

Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Diff. år 
2020-
2030

65-69 2 234 2 222 2 286 2 265 2 279 2 314 2 298 2 255 2 322 2 356 2 400 166

70-74 2 264 2 217 2 169 2 135 2 125 2 106 2 095 2 153 2 136 2 148 2 177 -87

75-79 1 971 2 044 2 071 2 086 2 064 2 021 1 983 1 945 1 920 1 914 1 898 -73

80-84 1 333 1 350 1 395 1 485 1 527 1 592 1 650 1 676 1 691 1 676 1 646 313

tot. 65-84 7802 7833 7921 7971 7995 8033 8026 8029 8069 8094 8121 319

85-89 770 773 800 795 834 875 889 925 988 1 022 1 072 302

90-w 405 409 412 419 424 428 434 451 453 476 498 93

tot. 85-w 1175 1182 1212 1214 1258 1303 1323 1376 1441 1498 1570 395

Kommun Som. Dem. Kort-
tid

Psyk 
ger.

Service/ 
trygghet
boende

Växel
-vård

Antal 
inv.

Antal 
80+

% över 
80 år

% 80+ på 
SÄBO

Thn 170 272 27 9 85 22 58 728 2998 5,1 18,0

U-valla 185 251 29 14 120 5 56 259 3373 6,0 14,0

Vbg 211 151 18 9 12 + 
2,5pal

39 411 2341 5,9 16,0
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Diagram 3. Åldersstruktur boende OoF 2019

Kommentar: Uppgifterna är framtagna oktober 2019.
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Diagram 4. Barn och ungdomar med eventuellt behov av bostad enligt 
LSS - Beräknas flytta vid 22 års ålder

Kommentar: Uppgifterna är framtagna oktober 2019.
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Tabell 6. Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av 
insats den 1 oktober 2018.

Kommentar: Uppgifterna är hämtade från ”Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner” utjämningsår 2020, 
preliminärt utfall. Antal personer med beslut om insats den 1 oktober 2018. Antal invånare avser 30 juni 2019.

Kommun Barn i bostad med särskild 
service

Vuxna i bostad med särskild 
service

Antal 
invånare

Kostnad, kr 1 213 263 970 610 -
Lidköping .. 114 40 127

Trollhättan .. 149 58 860

Uddevalla 8 211 56 619

Vänersborg 10 156 39 646

Falkenberg 0 123 45 054

Västervik .. 156 36 784
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