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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Åtgärder för att hantera behovet av platser på vård- och 
omsorgsboende 

Vård- och äldrenämndens beslut 
För att hantera bristen på platser på vård- och omsorgsboende i väntan på att 
nya vård- och omsorgsboendet på Kristinegränd står klart 2025, beslutar Vård- 
och äldrenämnden att: 

• Överbelägga korttidsenheterna 
• Genomföra anpassningar av boendena Furuvägen 1 och 

Dalsjövägen 25 
• Påbörja ramupphandling av vård- och omsorgsplatser 
• Pröva möjligheten med moduler 

Sammanfattning 
Det prognostiserade behovet av vård- och omsorgsboende är 903 platser år 
2023 samt 913 platser år 2024. Det innebär att det redan innestående år saknas 
platser, då Vård- och äldrenämnden producerar 866 platser.  

Redan 2017 tillskrev Vård- och äldrenämnden Lokalförsörjningsnämnden om 
behovet av ytterligare vård- och omsorgsboende i centralorten. Under 2020 
påbörjades projektering av det nya vård- och omsorgsboendet som förväntas 
vara klart för inflytt i januari 2025.  

Vård- och äldrenämnden ser att efterfrågan på vård- och omsorgboende 
behöver hanteras på ett strukturerat och sammanhållet sätt fram till dess att det 
nya vård- och omsorgsboendet Kristinegränd står klart januari 2025. För att 
hantera det akuta läget har flera insatser genomförts. 

För att hantera bristen på platser på vård- och omsorgsboende i väntan på att 
nya vård- och omsorgsboendet på Kristinegränd står klart 2025, beslutar Vård- 
och äldrenämnden att överbelägga korttidsenheterna, samt att genomföra 
anpassningar av boendena Furuvägen 1 och Dalsjövägen 25.  

Kostnaderna för att anpassa Furuvägen 1 beräknas till ca 300 000 kr och 
Dalsjövägen 25 till ca 400 000 kr. 
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Ärendet i sin helhet 
Vård- och äldreförvaltningen har gjort en prognos över behovet av platser på 
vård- och omsorgsboende, korttid och dagverksamhet (Behovsprognos 2022-
2032 med utblick mot 2035, dnr 2022-00105). Tillkommande lokalbehov som 
kan kopplas till prognosen hanteras i Vård- och äldrenämndens 
Lokalbehovsplan. Redan 2017 tillskrev Vård- och äldrenämnden 
Lokalförsörjningsnämnden om att behovet av ytterligare vård- och 
omsorgsboende i centralorten. Under 2020 påbörjades projektering av det nya 
vård- och omsorgsboendet som nu förväntas vara klart för inflytt i januari 2025. 

Efterfrågan på vård- och omsorgsboende i befolkningen minskade kraftigt 
under pandemin då man i hög utsträckning avvaktade med att flytta in. Efter 
sommaren 2021 ökade efterfrågan på att flytta in på boende samtidigt som det 
tillkom nya personer som ansökte om och beviljades vård- och omsorgsboende. 
Under denna period var det också färre boende som avled. Hösten 2021 blev 
därmed vård- och omsorgsboendena fullbelagda. Detta medförde en 
kösituation med ej verkställda beslut som följd. Inflytt fördröjdes och personer 
med behov av boende som inte kunde vänta hemma har tvingats vänta på en 
korttidsplacering. Detta har medfört att även trycket på korttidsverksamheten 
ökat.  

Det prognostiserade behovet av vård- och omsorgsboende är 903 platser år 
2023 samt 913 platser år 2024. Det innebär att det redan innestående år saknas 
platser, då förvaltningen producerar 866 platser (under hösten 2022 har det 
tillkommit två platser på Dalsjövägen 25) och 3-5 platser köps av Ulricehamns 
kommun. I mitten av december 2022 stod cirka 120 personer i kö till vård- och 
omsorgsboende. Det kan jämföras med att det tidigare varit en kö på cirka  
50-70 personer. 

Parallellt med det höga trycket har Lokalförsörjningsförvaltningen aviserat att 
en renovering planeras av plan 3 på Bodagatans korttidsenhet. Då 
verksamheten inte kan minska ned på antalet platser planeras för evakuering av 
Bodagatan till Furuvägen 1. 

Vård- och äldrenämnden ser att efterfrågan på vård- och omsorgboende 
behöver hanteras på ett strukturerat och sammanhållet sätt fram till dess att det 
nya vård- och omsorgsboendet Kristinegränd står klart januari 2025. Det nya 
boendet på Kristinegränd utformas för att kunna motsvara krav på både 
korttidsplatser och vård- och omsorgsboendeplatser. 

För att hantera det akuta läget har flera insatser genomförts: 

• Överbeläggning på korttidsenheterna 

• Avtalssamverkan med kommunerna i Boråsregionen. Förvaltningen har 
hittills köpt korttidsplatser och platser på vård- och omsorgsboende 
från Ulricehamns kommun 

• Utökning av vård- och omsorgsboendeplatser på befintliga boenden 

• Hemtjänst hela dygnet 
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• Förbättrad rutin för in/utflytt på vård- och omsorgsboende för att korta 
ledtiderna 

• Kartläggning av lokaler att starta upp tillfällig verksamhet i 

Att uppföra tillfälliga byggnader (moduler) är inte aktuellt då en sådan åtgärd 
inte löser behovet på kort sikt.  

För att hantera bristen på platser på vård- och omsorgsboende i väntan på att 
nya vård- och omsorgsboendet på Kristinegränd står klart 2025, beslutar Vård- 
och äldrenämnden att:  

• Överbelägga korttidsenheterna 

• Samt att genomföra anpassningar av boendena Furuvägen 1 och 
Dalsjövägen 25.  

Kostnaderna för att anpassa Furuvägen 1 beräknas till ca 300 000 kr och 
Dalsjövägen 25 till ca 400 000 kr. 

Samverkan 
Informeras vid FSG 2023-01-18 

Beslutet expedieras till 
Ingen expediering 
 
 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Vård- och Äldrenämnden 

Hans Gustavsson (KD) 
Anders Johansson (M) 
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