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Yttrande inför Kommunstyrelsens beslut att 
godkänna inhyrning av nytt vård- och 
omsorgsboende i Rannebergen (Angered 
81:1) 
Förslag till beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 

1. avstyrker, med hänsynstagande till synpunkterna i tjänsteutlåtande, förslaget att 
godkänna inhyrning av nytt vård- och omsorgsboende i Rannebergen (Angered 81:1) 
 

2. översänder yttrande till stadsledningskontorets funktionsbrevlåda för vidare hantering 
i kommunstyrelse. 
 

3. Förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig inför att kommunstyrelsen 
ska ta beslut om att godkänna inhyrning av nytt vård- och omsorgsboende i Rannebergen. 
Remiss nytt äldreboende i Angered diarienummer 1241/18. 

Tidigare stadsdelsnämnd Angered har beslutat att godkänna inhyrning av nytt vård- och 
omsorgsboende i Rannebergen (Angered 81:1). Beslutet har kommit till 
Stadsledningskontoret (SLK), Planering och analys för vidare ställningstagande i 
kommunstyrelsen. Eftersom beslutet kommit tätt inpå förändrad nämndorganisation har 
SLK, Planering och analys bedömt att ett yttrande från den nya Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden är i sin ordning. Detta ger Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
möjlighet att ge sin bedömning i ärendet utifrån den nya kontexten och rådande 
behovsbild. 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att det inte finns behov av 
ytterligare platser i vård- och omsorgsboende i stadsområde nordost och kan därför inte 
ställa sig bakom den utökning som det skulle innebära om en inhyrning i Rannebergen 
godkänns. Om detta projekt genomförs kan det resultera i ytterligare överkapacitet utöver 
det som idag redan råder i närområde Angered och stadsområde nordost, inkluderat 
externa leverantörer. Överkapaciteten bör också ses i förhållande till budgetuppdrag 
gällande införande av ökad valfrihet med en potentiell risk för att platserna inte kommer 
att kunna nyttjas.  

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-03-01 
Diarienummer N160-0578/21 
 

Handläggare: Martin Nilsson 
martin.nilsson@aldrevardomsorg.goteborg.se 
Handläggare: Madelen Eriksson 
madelen.eriksson@aldrevardomsorg.goteborg.se 
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Boendets utformning och kapacitet bedöms inte vara helt tillfredsställande ur vare sig ett 
ekonomiskt eller kvalitetsmässigt perspektiv. Ett antal avvikelser från ramprogrammet 
och Tekniska krav och anvisningar (TKA) har lyfts fram i förstudien. Äldre samt vård- 
och omsorgsförvaltningen förordar istället möjlighet att skapa något ännu bättre som inte 
tar avsteg från ramprogram och TKA och som ligger i linje med förvaltningens vision om 
framtidens vård- och omsorgsboende. Rådande bedömning av när behov uppstår, enligt 
Lokalbehovsplan - vård- och omsorgsboende för äldre 2020, anses ge den tidsfristen som 
behövs för att hitta lämplig tomt. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Göteborgs stad befinner sig i ett läge av omfattande överkapacitet av platser i vård- och 
omsorgsboende. Behovet utifrån befolkningsprognos i ett hela staden-perspektiv väntas 
inte öka förrän 2030 och först vid denna tidpunkt bedöms behov av tillskott genom 
nyetablering behöva ske. Detta scenario ger inledningsvis i nu- och närtid möjlighet att 
avveckla icke ändamålsenliga lokaler. Kostnader kring såväl överkapacitet med 
konsekvenser av utebliven möjlighet att hyra ut lägenheter som kostnader förknippade 
med avveckling behöver identifieras och beaktas.  

En analys av dagsläget visar att cirka 11% av de tillgängliga lägenheterna i stadsområde 
Nordost ej är belagda; totalt handlar det om cirka 56 lägenheter i snitt per månad. Vid ett 
schablonmässigt antagande att en plats kostar 700 000 kr per år genererar nuvarande 
tomställning varje månad kostnader om cirka 3,2 miljoner kr. Detta visar vikten av att ha 
balans i behovstäckning utifrån söktryck. Införande av ökad valfrihet gör frågan än mer 
aktuell och förvaltningen behöver rusta sig inför denna förändring. Om åtgärder och 
anpassning av produktionen inte genomförs riskerar förvaltningen att stå med kostnader 
både avseende tomgång i egen regi och kostnader för externt köpta platser på ramavtal. I 
ett sådant scenario kan det antas att kostnaden i värsta fall dubbleras. 

Nyproduktion riskerar att ge högre hyror för både förvaltning och för enskild hyresgäst. 
Ett 15 årigt avtal föreslås där den preliminära årshyran i 2020 års nivå beräknas till ca 18 
523 tkr. Den angivna hyran inkluderar driftskostnader, lokalförvaltningens kostnader och 
verksamhetsanpassningar. Anpassningarna har i ovanstående beräkning av 
fastighetsägaren bedömts till 9 660 tkr som betalas med ett hyrestillägg om 851 tkr/år 
under 15 år. Anpassningarna är inkluderade i den ovan angivna årshyran. Hyresintäkter 
från hyresgäster beräknas enligt bruksvärdessystemet bli ca 6 820 tkr/år. Förvaltningens 
nettokostnad blir med dessa förutsättningar ca 11 700 tkr per år.  

Lägenheterna är 1 RoK, ytan varierar mellan 33 och 36 m². Preliminär månadshyra 
varierar mellan ca 7 800 och 8 200 kr i 2020 års hyresnivå.  

Det investerade kapitalet som räknats fram genom produktionskalkyl och schabloner 
innebär en preliminär beräkning som kan behöva justeras. I tillägg kan hyresintäkten 
påverkas av slutgiltigt antal lägenheter.  

Om den beställande nämnden avbryter, förändrar förutsättningarna eller inte behandlar 
förstudien inom sex månader för en lämnad beställning, kommer de att faktureras 
upparbetade kostnader. Upparbetade förstudiekostnader uppgår till 249 tkr. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Utökandet av antal platser genom byggande av nya hus kommer att innebära påverkan på 
miljön. Även om staden har höga ambitioner när det gäller miljöriktigt byggande kan 
detta enbart försvaras om det föreligger ett reellt behov och att det finns täckning för att 
belägga platserna. En annan ekologisk dimension är att hushålla med resurser man har 
och inte avveckla ändamålsenliga och funktionsdugliga fastigheter i förtid.  

Med tanke på att förstudien bedömer att det kommer göras avsteg från såväl ramprogram 
som tekniska krav och anvisningar samt att förvaltningens krav och förväntningar av ett 
önskat vård- och omsorgsboende inte kommer infrias, bedöms nyproduktionen inte vara 
en hållbar lösning. 

En mer hållbar lösning bör vara att hitta en mer ändamålsenlig tomt i området som på ett 
bättre sätt infriar de krav som ställs och som kan användas när behov föreligger. 

Bedömning ur social dimension 
Ett för målgruppen ändamålsenligt boende är en viktig del i goda livsvillkor. 
Ändamålsenlighet är även viktigt ur ett medarbetarperspektiv då en god fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö påverkar hyresgästernas upplevda boendemiljö positivt ur ett 
helhetsperspektiv. Förstudien tar upp att ändamålsenligheten inte fullt kommer uppfyllas.  

Planering av vård- och omsorgsboende bygger på att kunna leverera ett boende som 
stadens äldre har behov av och vill ha. Planeringen för att anpassa boendena till de krav 
som ställs idag utifrån attraktivitet och leverans av rätt vård, bör ta hänsyn till den social 
dimensionen på ett tydligt och bra sätt. Här behöver hänsyn bland annat tas till var 
stadens äldre medborgare vill bo och vilket typ av boende som behövs. Detta också sett 
till val av vilka boenden och på vilket sätt de ska upprustas, där exempelvis utemiljö kan 
vara en viktig förutsättning för att boenden ska uppfattas som attraktivt att välja.  

Strukturen för vård- och omsorgsboende behöver motsvara de existerande behoven vad 
gäller mångfald, utformning, inriktning och hyreskostnader. Hänsyn bör även tas till 
stadsplanering och hur kommunal service påverkar trygghet och stabilitet i utsatta 
områden, som Angered. Avgörande faktorer för den upplevda tryggheten och säkerheten 
är bl.a. tillgänglighet till offentliga miljöer, omhändertagna platser samt nybyggnationer 
och arkitektur. En annan aspekt är målet om att den enskildes rätt att välja var i staden de 
vill bo handlar om var tillgängliga platser ska finnas. I detta sammanhang behöver 
ställning tas gällande om behov baserat på söktryck och de enskildas uttryck om var de 
vill bo i staden ska få styra tillgång; eller om tillgång behöver ses i ett större perspektiv 
där hänsyn till stadsplanering och hur kommunal service påverkar trygghet och säkerhet i 
ett utsatt område. Ställningstagande om det senare kan medföra tomgång med 
ekonomiska konsekvenser för Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen där resurser 
behöver avsättas för att täcka upp dessa kostnader och uteblivna intäkter. 

Placeringen av vård- och omsorgsboendet och dess huvudsakliga utemiljö på takterrass 
kan försvåra hyresgästernas möjlighet att på ett självständigt sätt kunna använda 
utemiljön och omgivningen i närområdet. Detta gäller särskilt personer med nedsatt 
kognitiv förmåga. Att utreda möjligheter till en tomt i Angered som har bättre 
förutsättningar skulle gynna den enskilde. 
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Samverkan 
FSG 2021-03-17. 

Bilagor 
1. TU Nytt äldreboende i Angered, inkl bilaga Yttrande SLK, 2020-11-25 

2. Förstudie Sammanfattning ÄBO Rannebergen Angered_2020-11-24 

3. Behovsbeskrivning ÄBO Rannebergen uppdaterad 2020-01-27 

4. Behovsbeskrivning välfärdsteknik ÄBO Rannebergen 2020-05-04 

5. Utformning ÄBO Rannebergen 2020-03-20 

6. Förstudierapport Angered 2020-05-20 

7. Förstudierapport ekonomiska konsekvenser 2020-11-24 

8. Förstudie Ekonomiska konsekvenser bilaga 2020-11-24 

9. TU SDN Angered 2018-05-25 

10. SDN Angered protokollsutdrag 2018-06-19 §196 

 

Beslut skickas 
Remissvaret ska vara SLK, avdelning planering och analys tillhanda senast 2021-03-31. 

Skickas till SLK, avdelning planering och analys funktionsbrevlåda. 
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Ärendet  
Äldre samt vård och omsorgsnämnden ombeds yttra sig inför att kommunstyrelsen ska ta 
beslut om att godkänna inhyrning av nytt vård- och omsorgsboende i Rannebergen. 
Remiss nytt äldreboende i Angered diarienummer 1241/18. 

Remissvaret ska vara SLK, avdelning planering och analys tillhanda senast 2021-03-31. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsdelsnämnd Angered fattade den 19 juni 2018 beslut om att uppdra åt 
lokalsekretariatet att ta fram en förstudie gällande inhyrning av ett nytt vård- och 
omsorgsboende i Rannebergens centrum. Den 13 november 2020 fick förvaltningen 
yttrande gällande förstudien från Lokalsekretariatet. Den 14 december 2020 tog 
stadsdelsnämnd Angered beslut om att inhyrningen i vård- och omsorgsboende i 
Rannebergens centrum med en årlig hyreskostnad av cirka 18 523 tkr per år ska 
godkännas med preliminär inflyttning 2024-01-01. Inhyrningen av nytt vård- och 
omsorgsboende i Rannebergen föreslås genom stadsdelsnämndens förstudie och 
tjänsteutlåtande som ersättning för Hammarhus vård- och omsorgsboende.  

Initiativet till att upprätta nytt vård- och omsorgsboende i Rannebergens centrum kommer 
från fastighetsägare som ersättning för Hammarhus, som av fastighetsägaren bedömts 
vara i behov av omfattande underhåll och renovering. Förslaget att avveckla Hammarhus 
grundar sig enligt förstudien i att vård- och omsorgsboendet i dag inte är funktionsdugligt 
över tid vad gäller byggnadens skick, invändigt underhåll, tillgänglighetsanpassning samt 
ur arbetsmiljösynpunkt. Beslut i stadsdelsnämnden omfattar dock inte hur och när 
Hammarhus ska avvecklas. 

Stadsdelsnämnd Angered översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till 
Stadsledningskontoret (SLK), Planering och analys för vidare ställningstagande i 
kommunstyrelsen. Eftersom beslutet kommit tätt inpå förändrad nämndorganisation har 
SLK, Planering och analys bedömt att ett yttrande från den nya Äldre samt vård och 
omsorgsnämnden är i sin ordning. Detta ger Äldre samt vård och omsorgsnämnden 
möjlighet att sätta sig in ärendet i den nya kontexten och rådande behovsbild. 

Redan under förstudien har problematiken kring befarad överkapacitet i området belysts 
via Göteborgs stads lokalbehovsplan för vård- och omsorgsboende, som ser till hela 
staden-perspektivet. Den befarade överkapaciteten har även framförts vid förfrågan från 
stadsdelen Angered i samband med tjänsteutlåtande. Liknande lägen har uppstått i 
tidigare organisation med enskilda stadsdelar, där målkonflikt mellan lokala och centrala 
perspektiv har identifierats och där stadsdelarna varit suveräna vad gäller beslut. Den nya 
organisationen ger nu större möjlighet att planera utifrån faktiskt behov baserat på 
söktryck där det långsiktiga målet är att utifrån geografiskt område vara i balans mellan 
söktryck och tillgängliga platser. I tillägg bör nämnas att behovsbilden i och med 
coronapandemin snabbt har förändrats vilket gett en påverkan på hela stadens utbud och 
prognos framgent. 

Förändringar i fastighetsbestånd – ansvar och arbetssätt  
Vid beslut om nyetableringar och nedläggningar är fastighetsfrågorna en viktig del att ta 
hänsyn till i ett helhetsperspektiv. Avdelningarna i den nya Äldre samt vård och 
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omsorgsförvaltningen (ÄVO) samverkar genom avdelning Kvalitet- och utveckling – 
boendeplanering (ÄVO) med SLK – planering och analys och lokalförvaltningen i arbetet 
med planeringen. Den kommande expansionen, behov av renoveringar, upprustning och 
ombyggnation av befintliga vård- och omsorgsboende innebär omfattande investeringar 
som av effektivitetsskäl bör samordnas och hanteras i samverkan med berörda 
förvaltningar. 

Reglering av prognosticerat överkapacitet av platser i vård- och 
omsorgsboende 
Genom beslutad Lokalbehovsplan - vård- och omsorgsboende för äldre 2020 (nutid, 
närtid och framtid), Diarienummer N133-0524/20, kan det konstateras att staden på en 
aggregerad nivå under planperioden kommer ha ett prognosticerat överskott av platser. 
Redan från andra halvan av 2021 och framåt sker nyetablering i såväl egen som extern 
regi. Detta kommer medföra ett tillfälligt prognosticerat överskott av platser fram till och 
med 2030. Från 2030 förväntas det dock åter finnas behov att nyetableringar. 

Enligt aktuell lokalbehovsplan ses det möjliga överskottet av platser under planperioden, 
även om det inte är kommunala platser, ge staden möjlighet till strukturella åtgärder och 
till renoveringar som kräver tomställande, där överskottet möjliggör evakuering i 
befintligt bestånd. Den typen av åtgärder kräver samlade beslut från stadens 
verksamheter. En annan strukturell åtgärd som övervägts är att avveckla enheter med 
ogynnsamma förutsättningar. Ytterligare åtgärder är att överväga om fastigheter tillåter 
annan verksamhet eller annan inriktning. Vidare strukturella åtgärder handlar om att noga 
överväga vilka nya projekt, såväl egen regi som inhyrning, staden ska gå in i. Tidigare, av 
lokala nämnder, fattade beslut kopplat till nyetablering av vård- och omsorgsboende kan 
komma att behöva omvärderas utifrån behovsanalysen i ett hela staden-perspektiv.  

Vissa strukturella åtgärder och renovering har under 2020 redan påbörjats i olika delar av 
staden dock inte i stadsområde nordost. I samband med aktuella åtgärder, som i dagsläget 
omfattar cirka 130 platser, har den enskildes önskemål om annat boende kunnat 
tillgodoses inom befintligt bestånd. 

För att skapa balans mellan produktion och behov behöver förhållanden var äldre önskar 
bo ställt mot var lägenheter i vård- och omsorgboende finns nogsamt följas och därmed få 
en bättre planering gällande var nyetablering bör ske. Underproduktionen som funnits i 
vissa områden har medfört ett flöde där väntande med framförallt demensinriktning från 
AFH/Västra Göteborg och Hisingen via korttid förmedlas till nordöstra delarna. 
Samtidigt är det en högre andel som önskar byta boende från de nordöstra delarna jämfört 
med andra stadsdelar och områden. Den nyetablering som nu sker, inklusive externa 
alternativ, inom planperioden kommer att skapa en bättre balans utifrån sökmönster men 
kan leda till överproduktion i stadsdelar och områden med lägre söktryck.  

Nedan figur (figur 9, hämtad ur Lokalbehovsplanen) beskriver behovet och visar på en 
överkapacitet i stadsområdet ur ett demografiskt perspektiv. Om hänsyn tas till söktryck i 
enlighet med resonemang ovan riskerar överkapaciteten öka än mer om godkännande av 
Rannebergen sker, se år 2024.   
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Konsekvensen av den tidigare kända överkapaciteten samt att rådande pandemi har gett 
fler lediga lägenheter än väntat visar nu att ett lägre behov med hänsyn till söktryck i 
Nordost har accentuerats. Nedan diagram, figur 1 visar beläggningsgrad i egen regi per 
stadsområde samt figur 2 visar antal ej belagda lägenheter i egen regi per närområde. 
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Figur 3 visar beläggning över tid (2019 - 2020) i närområde Angered inkluderat såväl 
egen regi som privat leverantör. Detta visar på att överkapaciteten i området har funnits 
under en längre period. 

 

 

Budgetuppdrag valfrihet och dess påverkan  
Hänsyn bör även tas till politiska ställningstaganden avseende form av och avtal för 
valfrihet. Hösten 2020 beslutade Kommunfullmäktige att införandet av LOV på vård- och 
omsorgsboende ska pausas mandatperioden ut. Dock har Äldre samt vård och 
omsorgsförvaltningen getts ett uppdrag genom budget 2021 att utreda förutsättningar och 
konsekvenser för att införa möjlighet för den enskilde att välja vård- och omsorgsboende 
oavsett det är egen regi eller privat regi. Detta avser således inte valfrihet inom ramen för 
LOV, som för privata aktörer innebär fri etableringsrätt, utan angår den enskildes 
rättigheter. 
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Ovan resonemang sätter planen att ersätta Hammarhus med nyetablering i Rannebergen i 
nytt perspektiv där bland annat hänsyn behöver tas till privata alternativ som finns att 
tillgå i Angered. Den egna regin i Göteborgs stad har sedan en tid inte haft full 
beläggning och behovet som innefattar ett fritt val inom den egna regin att bosätta sig i 
hela stadens geografi gör att det faktiska söktrycket på ett tydligare sätt visat sig. Angered 
och Östra Göteborg är de stadsdelar där det främst visat sig vara ett överskott av platser i 
förhållande till söktryck. Det privata alternativet som finns i Angered, Vardaga – Villa 
Ekeberg, är ännu ej, två år efter öppnande, i full drift. Enbart 34 platser av 72 möjliga 
platser är i drift. 

Detta ger att det är rimligt att i dagsläget avveckla Hammarhus, utan ersättning med nytt 
boende, för att komma i bättre balans i området. Utifrån den rådande överkapaciteten 
kommer hyresgäster därmed ges möjlighet att få sitt behov tillgodosett inom befintligt 
bestånd. 

Resonemang om alternativ lösning för nyetablering  
Verksamheten råder att avstå inhyrning i Rannebergen och istället ha kvar befintliga 
fastigheter (exklusive Hammarhus) samt renovera vid behov för att på sikt hitta annan 
lämplig geografisk placering. Genomförbarheten måste då ses ur ett längre perspektiv 
utifrån att processen för planarbete tar lång tid och behöver matchas utifrån när behovet 
förväntas öka. 

Utformning och kapacitet för nyproduktionen i Rannebergen bedöms inte vara helt 
tillfredsställande ur vare sig ett ekonomiskt eller kvalitetsmässigt perspektiv. Ett antal 
avvikelser från ramprogrammet och TKA har lyfts fram i förstudien. Bland annat har det 
föreslagna boendet 70 lägenheter till följd av tomtens beskaffenheter, där ramprogrammet 
anger att boendet bör vara relativt stort, ungefär 100 lägenheter är önskvärt. Vidare 
noteras att erfarenheter från den pågående coronapandemin kan innebära att eventuella 
omtag behöver göras i samband med projekteringen, vilket kan påverka framtaget förslag 
på utformning för att minska risk för smittspridning. Detta kan bland annat innebära att 
yta som enligt det nuvarande förslaget är avsedd för enskild lägenhet kan behöva 
omvandlas till annan funktion, vilket kan resulterar i ett färre antal lägenheter än 
beräknat. Enligt förstudien förordas dessutom att en takterrass ska kompensera för den 
mycket begränsade utemiljön som finns att tillgå i direkt anslutning till fastigheten. En 
takterrass har både begränsningar och möjligheter och utformningen kräver därför ett 
omsorgsfullt omhändertagande där de boendes behov blir tillgodosedda samtidigt som 
växtligheten inte skadar byggnaden.  

Rannebergen är ett initiativ från fastighetsägare som ersättning för Hammarhus. Idén togs 
fram i ett läge då behovsbilden bedömdes vara annorlunda än idag och då det rådde stor 
brist på platser på vård- och omsorgsboende i staden som helhet. Äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen ser nu möjlighet att skapa något ännu bättre som inte tar avsteg 
från ramprogram och TKA och som ligger i linje med förvaltningens vision om 
framtidens vård- och omsorgsboende. Rådande bedömning av när behov uppstår, enligt 
Lokalbehovsplan - vård- och omsorgsboende för äldre 2020, anses ge den tidsfristen som 
behövs för att hitta lämplig tomt. 
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Förvaltningens bedömning 
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att det inte finns behov av 
ytterligare platser i vård- och omsorgsboende i nordost och kan därför inte ställa sig 
bakom den utökning som det skulle innebära om en inhyrning i Rannebergen godkänns. 
Om detta projekt genomförs kan det resultera i ytterligare överkapacitet utöver det som 
idag redan råder i närområde Angered och stadsområde Nordost, inkluderat privata 
leverantörer. Överkapaciteten bör också ses i förhållande till budgetuppdrag gällande 
införande av ökad valfrihet med en potentiell risk för att platserna inte kommer att kunna 
nyttjas. För att skapa bättre balans behöver dessutom omfattande strukturella 
anpassningar genomföras parallellt i stadsområdet och i enligt med framtagen 
lokalbehovsplan. Fastigheter som Hammarhus bedöms ha nått sin tekniska livslängd och 
rekommenderas därför avvecklas utan att ersättas. För att hushålla med resurser behöver 
övriga fastigheter ses över med en bedömning om det är ekonomiskt försvarbart att 
reinvestera. Utifrån denna bedömning kan ett vältajmat uppförande av ett nytt 
konkurrenskraftigt boende i området ses positivt. Dock måste behovet styra när 
tillkomsten av det nya boendet sker samt att avveckling av eventuellt föreslagna boenden 
är verkställda.   

 

 

Björn Ek Wahlqvist 

Avdelningschef Kvalitet och utveckling 

 

 

Babbs Edberg  

Förvaltningsdirektör 
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