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Om Göteborgs Stads styrande
dokument
Göteborgs Stads styrande dokument är våra
förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och
förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra
det och hur det ska göras. Styrande dokument är
samlingsbegreppet för dessa dokument.
Stadens grundläggande principer såsom
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praktisk verksamhet genom att de integreras i
stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av

Äldre samt vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsplan för vård- och omsorgsboende
för äldre 2021

2 (51)

och beslut om styrande dokument har en stor
betydelse för förverkligandet av dessa principer i
stadens verksamheter.
De styrande dokumenten ska göra det tydligt
både för organisationen och för invånare,
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners
och andra intressenter vad som förväntas av
förvaltningar och bolag. De styrande
dokumenten ligger till grund för att utkräva
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som
är beslutat.

Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs
Stad är lagar och författningar, den politiska
viljan och stadens invånare, brukare och kunder.
För att förverkliga utgångspunkterna behövs
förutsättningar av olika slag. Stadens politiker
har möjlighet att genom styrande dokument
beskriva hur de vill realisera den politiska viljan.
Inom Göteborgs Stad gäller de styrande
dokument som antas av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder
och bolagsstyrelser egna styrande dokument för
sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges
budget är det övergripande och överordnade
styrande dokumentet för Göteborgs Stads
nämnder och bolagsstyrelser.
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1 Inledning
1.1 Syftet med denna plan
Syftet med denna plan är att ge Äldre samt vård- och omsorgsnämnden en tydlig struktur
för och analys av nämndens lokalbehovsplanering för vård- och omsorgsboende,
kopplade till behov och utmaningar. Det innebär att nämnden ska redogöra för lokalbehov
av befintliga, tillkommande och avgående lokaler.

1.2 Vem omfattas av planen
Denna plan gäller för Äldre samt vård- och omsorgsnämnden.

1.3 Giltighetstid
Denna plan gäller från och med antagande i Äldre samt vård- och omsorgsnämnden fram
tills dess att nästa lokalbehovsplan är antagen.

1.4 Bakgrund
Med anledning av förändringar i processen för stadens lokalförsörjning kommer denna
lokalbehovsplan avseende vård- och omsorgsboende för äldre följa samma struktur som
föreslagen riktlinje – Göteborgs stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan samt
nämnders lokalbehovsplan. Framöver kommer planen innefatta samtliga lokaler men i
aktuell plan redovisas behov av vård- och omsorgsboende.
Lokalbehovsplan avseende vård- och omsorgsboende behandlar den del av äldres boende
som avser särskilt boende enligt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen. Göteborg är en stad med ett
varierat utbud av vård- och omsorgsboenden. Utbudet avser såväl olika inriktningar och
profiler som geografisk placering. En lokalbehovsplan bidrar till en väl avvägd
produktionsplanering och en samordning utifrån kommunfullmäktiges mål och
inriktningar och göteborgarnas behov och önskemål. Som underlag till arbetet har
stadsledningskontoret tagit fram en prognostiserad demografisk utveckling.

1.5 Koppling till andra styrande dokument
•
•
•
•

Göteborgs Stads budget 2021
Ramprogram för lokalutformning av vård- och omsorgsboenden i Göteborgs stad
(KS 2016-06-01, revidering 2020-04-24)
Göteborgs stads Lokalförsörjningsplan – Äldre samt vård- och omsorgsnämndens
lokalbehovsplan är underlag till lokalförsörjningsplanen.
Översiktsplan för Göteborg
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1.6 Stödjande dokument
Befolknings– och bostadsprognoser utgör ett viktigt underlag för att kunna bedöma
förväntade behov av vård- och omsorgsboende för äldre. Behovsbedömningen används
för att säkerställa att lokaler för vård-och omsorgsboende finns tillgängliga med en så god
optimal geografisk lokalisering som möjligt. Lokalbehovsplanens bedömningar utgår från
stadens befolkningsprognos 2021–2040 som presenterades våren 2021.

1.7 Uppföljning av denna plan
Ansvarig nämnd för lokalbehovsplanen är Äldre samt vård- och omsorgsnämnden. Äldre
samt vård- och omsorgsförvaltningen, säkerställer en kontinuerlig uppföljning av
lokalbehovsplanen. Uppföljning av beslutad lokalbehovsplan sker i samband med att
nästkommande lokalbehovsplan upprättas. Vid behov kan avvikelserapportering och
eventuell justering ske inom ramen för ordinarie uppföljning.

2 Planen
2.1 Planeringsförutsättningarna
Planeringsförutsättningarna och val av vilka objekt planen föreslår att gå vidare med
alternativt gå ur grundar sig i dagsläget att för medborgaren skapa en så ändamålsenlig
behovstäckning som möjligt oavsett regi och i enlighet med budget och vision. Hänsyn
tas till:
•
•
•
•

Kvalitet i vård- och omsorgsboende baserat på ramprogram och nyckeltal
Söktryck och kösituation i förhållande till geografi och inriktning
Hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv – tajming
Hushållande av resurser

Planen ska ses som ett inriktningsdokument med förslag på åtgärder som skapar en
balanserad behovstäckning för lägenheter på vård- och omsorgsboende och korttidsplatser
i Göteborgs stad fram till år 2040. Under planperioden kan det finnas skäl att göra avsteg
från planen, detta kräver dock beslut på direktörsnivå inom Äldre samt vård- och
omsorgsförvaltningen.

2.2 Drivkrafter
Lokalplaneringen påverkas av tre huvudsakliga drivkrafter som var för sig eller i olika
kombinationer driver behov av lokalförändringar. De huvudsakliga drivkrafterna är
befolkningsmässiga förändringar, befintliga verksamhetslokaler samt politiska och
verksamhetsmässiga mål och visioner.

2.2.1 Nämndens och verksamhetens mål och visioner
Denna drivkraft är främst kopplad till förändrade mål och visioner.
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Politiska mål och visioner samt verksamhetens mål och visioner kan var för sig eller i
kombination med varandra generera ett behov av förändring i organisation och struktur.
Detta kan också resultera i ett förändrat lokalbehov.

2.2.2 Befolkningsmässiga förändringar
Denna drivkraft är främst kopplad till förändringar av stadens befolkning.
Ökar befolkningen kan det generera behov av tillkommande lokaler. Minskar
befolkningen kan det generera behov av att lämna lokaler.

2.2.3 Äldres boendealternativ i ordinärt boende
För målgruppen 65 år och äldre identifieras ytterligare en drivkraft. Det handlar om äldres
boendealternativ i ordinarie bostadsmarknad och deras möjlighet att kunna bo kvar
hemma. Här ses tidigare initiativ att driva utveckling för att Göteborg ska blir en ännu
bättre stad att åldras i som fortsatt betydelsefullt. Det handlar exempelvis om Senior
Göteborgs uppdrag som från och med 2021 ingår i den nybildade Äldre samt vård- och
omsorgsförvaltningen. I maj 2021 godkände kommunfullmäktige Göteborgs stads
handlingsplan för åldersvänliga Göteborg. Handlingsplanen innehåller 16 aktiviteter som
ska bidra till att Göteborg blir en bättre stad att åldras i. De flesta aktiviteter finns i
fokusområdena: mobilitet, bostäder samt social delaktighet och inkludering. Detta är
viktiga bidrag för att förstå hur behov av vård- och omsorgsboende kan förtydligas och
planeras för.
Även i de prognoser gällande behov som varit framskrivna i tidigare äldreboendeplaner,
har man kunnat konstatera att behovet av vård- och omsorgsboende och korttidsplatser
påverkas av många olika faktorer såsom:
•
•
•
•
•
•

hur det ordinära bostadsbeståndet ser ut
hur äldre kan få tillträde till det ordinära bostadsbeståndet
bostädernas och omgivningens utformning
vilken omsorg, vård och service i övrigt som är tillgänglig
hur välinformerad den enskilde och dennes anhöriga är
i vilken utsträckning dagens behov kan tillgodoses och om de tillgodoses på bästa
möjliga sätt

2.2.4 Befintliga verksamhetslokaler
Denna drivkraft är främst kopplad till förändringar i stadens befintliga lokalbestånd.
För att säkerställa ändamålsenligheten i befintliga lokaler krävs kontinuerliga åtgärder.
Behov av åtgärder och förändringar drivs antingen av hyresvärdens ansvar för att
säkerställa skick och status eller av verksamhetens behov av nya eller ändrade funktioner
i befintliga byggnader.
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3 Aktuella utmaning och
möjligheter utifrån drivkrafter
I detta kapitel beskrivs Äldre samt vård- och omsorgsnämndens nuläge gällande aktuella
utmaning och möjligheter avseende hur de olika drivkrafterna påverkar behov av vårdoch omsorgsboende.

3.1 Nuläge - Nämndens och verksamhetens mål
och visioner
3.1.1 Kommunfullmäktiges Budget 2021
I budget 2021 beslutad av kommunfullmäktige tas följande upp.
Respekten för människan ska vara grundstenen i framtidens äldreomsorg. Utvecklingen
med allt fler äldre göteborgare innebär en utmaning som gemensamt måste hanteras. För
att alla krafter som verkar för en kvalitativ äldreomsorg ska kunna tas till vara på bästa
sätt behövs ett gemensamt synsätt och fundament att stå på. De äldre förtjänar att bli
bemötta med respekt och värdighet. Att få bo i en trygg, inkluderande och omtänksam
miljö omgiven av personer med kompetens och tid för uppdraget ses som en självklarhet.
Respekt handlar även om att inte begränsa de äldres självbestämmande och ha förståelse
för den ensamhet många lever med. De äldre känner bäst sina egna behov och ska därför
själva få förutsättningar att bestämma över sin vardag utifrån egen vilja. Omsorgen av
äldre i Göteborgs stad ska präglas av kvalitet, värdighet och valfrihet – där tryggheten står
i centrum. Äldre har rätt till likvärdig service, hemtjänst, vård och omsorg av god kvalitet
oavsett var i staden man bor.
Mark för nya verksamheter behöver planeras och erbjudas företag så arbetsmarknaden
stimuleras. Göteborg stad har under decennier haft alltför låg investeringstakt vilket
medfört akuta behov av bostäder och kommunal service såsom skolor och vård- och
omsorgsboenden.
Utöver bostäder innefattar ansvaret för kommunens strategiska markförsörjning även
mark till förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden, idrott, kultur, torg och
grönstruktur samt andra kommunala behov såväl som för kommersiella ändamål. Det ska
även underlättas för fristående aktörer att snabbt komma vidare i processen.
Valet hur man ska bo är en central del i en människas självbestämmande även när man
blir äldre. Nämnden ska, i samverkan med berörda nämnder, bidra till att öka friheten att
välja boendeform och verkställa stadens plan för vård- och omsorgsboende som säkrar
platser i vård- och omsorgsboende till 2035. Under de kommande åren behövs fler nya
moderna vård- och omsorgsboenden i Göteborg. För att nya boenden ska tillkomma är det
viktigt med flexibilitet och att fler aktörer får vara med och investera i välfärden. Det
behövs en mångfald av boenden anpassade för äldre, både på den vanliga
bostadsmarknaden och bland anpassade boenden för äldre. Mångfalden ska utvecklas i
Äldre samt vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsplan för vård- och omsorgsboende
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samverkan med kommunala och fristående aktörer. Det handlar om allt från
trygghetsboende och seniorboende till vård- och omsorgsboende med exempelvis
språklig inriktning, HBTQ-inriktning, demensbykoncept eller boende där husdjur är
tillåtna.
Boenden ska erbjuda många möjligheter till socialt umgänge såsom gemensamma lokaler
och aktiviteter. De äldre förtjänar att bemötas med respekt och värdighet och att få bo i en
trygg miljö.

3.1.2 Lagen om valfrihetssystem enligt LOV inom vård- och
omsorgsboende
Införande av valfrihetssystem enligt LOV inom vård- och omsorgsboende har pausats
mandatperioden ut.
Genom kommunfullmäktiges budget 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda
införandet av LOV inom vård- och omsorgsboende. Detta inföll i samband med att
befintliga ramavtal löpte ut 2020-12-31. Dåvarande Äldreboendesamordning Göteborg i
samverkan med inköp och upphandling valde därför att, parallellt med kommunstyrelsens
förberedelser att införa LOV, initiera ramavtalsupphandling hösten 2019.
Utifrån stadsledningskontorets uppdrag att utreda förutsättningarna för införande av
valfrihetssystemet enligt LOV, kan delar av förutsättningar komma att påverka planering
vid nästkommande plan.

3.1.3 Budgetuppdrag ökad valfrihet inom vård- och
omsorgsboende
Göteborgs stads budget 2021 beskriver att äldre inte är en likartad grupp med likartade
behov eller intressen, utan dessa är givetvis lika många som antalet äldre. Alla ska ha så
stort inflytande och påverkan på sin vardag som möjligt. Därför måste besluten ligga hos
eller nära den det berör. Detta innefattar möjligheten att själv få välja, eller välja bort.
Vidare tar budgeten upp att möjligheten för äldre att välja boende idag är begränsat på så
sätt att stadens äldre inte kan välja någon av de upphandlande vård- och omsorgboende
innan de boenden som staden driver i egen regi är fyllda. För att ge de äldre ökad
valfrihet ska begränsningen tas bort och det ska vara möjligt att fritt välja bland de
boenden som finns tillgängliga.
Genom budget 2021 har nämnden för äldre samt vård och omsorg getts i uppdrag att
införa ett system där brukaren fritt får välja bland de vård- och omsorgsboenden som
finns tillgängliga i Göteborgs Stad.
Förvaltningen har gett nämnden ett förslag om hur systemet kan formuleras (juni 2021)
men beslutet att genomföra har skjutits på framtiden med yrkande att:
1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda och säkerställa hur en likvärdig
kostnadsersättningsnivå per plats ska kunna uppnås i ett system där enskilde fritt
får välja bland de vård- och omsorgsboenden i egen regi eller andra utförare med
befintliga ramavtal i Göteborg.
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2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa om det finns begränsningar avseende
antal aktörer, möjligheter att expandera inom befintligt ramavtal genom
ytterligare utbyggnad eller inkorporering av omsorgsboende utan ramavtal med
staden samt möjlighet till nya ramavtal.
3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tydlig strategisk utvecklingsplan
inklusive kommunikationsplan för boenden i egenregi.
4. Implementeringen av kommunfullmäktiges beslutade budgetuppdrag pausas tills
underlaget är kompletterat och redovisat för äldre vård- samt omsorgsnämnden
enligt ovan.

3.1.4 Ramprogram
Vid nyetablering och ombyggnation finns ett ramprogram för vägledning vid
lokalutformning av vård- och omsorgsboende som ska vara ett hjälpmedel för
effektivisering av planeringen, lokaleffektivitet och likvärdighet av stadens lokaler. Ett
ramprogram som antogs av KS 2016-06-01 utgår från äldreomsorgens värdegrund, vilket
innebär att den fysiska utformningen ska stödja att äldre personer får leva ett värdigt och
meningsfullt liv, känna välbefinnande och trygghet.
Ramprogrammet öppnar för en utformning med ökat fokus på den egna lägenheten och
omsorg med stöd av välfärdsteknik. Ramprogrammet ska vara ett levande dokument och
uppdateras kontinuerligt utifrån nya erfarenheter. Förändrade arbetssätt, ny lagstiftning,
ny evidens och liknande kan göra ändringar nödvändiga. Tidigare skulle ändringarna ske
på initiativ av tidigare lokalsekretariatet och i dialog där berörda parter medverkar. I
samband med omorganisation till ny Äldre samt vård- och omsorgsnämnd och
förvaltning, från och med januari 2021, behöver framtida hantering av dokumentet
förtydligas. Ramprogrammet ska utgöra underlag för dialog med externa parter samt vid
egen produktion, vilket gör att programmet behöver ha en tydlig koppling till
äldreomsorgens värdegrund, verksamhetsidé och vision.
Under 2020 genomfördes en revidering av ramprogrammet som huvudsakligen bestod av
en utökning av rekommendationer och krav gällande utemiljön men även viss
omflyttning av text och språklig korrigering samt justeringar utifrån förändrat arbetssätt.
Bedömningen var att större förändringar inte kunde göras innan den nya Äldre samt vårdoch omsorgsnämnden och förvaltningen var på plats från och med januari 2021. I
samband med revideringen döptes även dokumentet om till Ramprogram för
lokalutformning av vård- och omsorgsboenden i Göteborgs Stad för att vara anpassat till
ny benämning av stadens särskilda boende för äldre. Eftersom det skapats en ny Äldre
samt vård- och omsorgsnämnd och förvaltning, från och med januari 2021, finns det även
anledning att se över ramprogrammets innehåll anpassat till ny målbild och
verksamhetsidé beträffande vård- och omsorgsboenden i staden. Ett reviderat
ramprogram ska beskriva ny standard utifrån kvalitet.
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3.1.5 Kommunfullmäktiges beslut om nya hyressättande
principer
Den 9 februari 2021 beslutade lokalnämnden att ställa sig bakom lokalförvaltningens
förslag att ny hyressättande princip ska vara självkostnaden. Det innebär a conto
hyressättning med retroaktiv reglering året efter aktuellt verksamhetsår för att uppnå
verklig självkostnadsdebitering över en två-årsperiod. Verksamheten ska bära alla
kostnader som lokalförvaltningen har för att förvalta verksamhetens lokaler. Äldre samt
vård- och omsorgsförvaltningen förutsätter en effektiv och kvalitetssäkrad leverans
avseende hur Lokalförvaltningen bygger i förhållande till exempelvis Tekniska krav och
anvisningar samt hur Lokalförvaltningen upphandlar. Äldre samt vård- och
omsorgsförvaltningen är delaktig i de forum avseende systematisk samplanering för
planering, prioritering och genomförande av underhållsåtgärder som initierats av
lokalförvaltningen. Det är även viktigt med fortsatt dialog, samverkan och uppföljning av
de igångsatta processerna. Beslut om ny hyressättande princip med start 2022 togs i
kommunfullmäktige den 16 september 2021.

3.1.6 Andel äldre med hemtjänst och äldre i vård- och
omsorgsboende
Det finns inget uttalat mål om förhållandet mellan hur många äldre som bor hemma med
förebyggande insatser och/eller hemtjänst och de som bor på vård- och omsorgsboende.
Att formulera mål av sådan karaktär kräver omfattande utredning för att säkerställa att
behov kan tillgodoses på mest ändamålsenliga sätt. Dock arbetar förvaltningen
målinriktat med att i varje enskilt fall bedöma och tillgodose den äldres behov utifrån
dennes resurser. Det finns potential i att knyta förebyggandeverksamheten närmare
myndighet och på så vis öka möjligheten för den äldre att längre kunna bo kvar hemma.
Likaså ses aktiviteter som grundar sig i planen för åldersvänliga Göteborg och
tillskapande av trygghetsbostäder bidra till och möjliggöra kvarboende i det egna
hemmet. Nedan beskrivna behovsprognos tar avstamp i ett faktiskt utfall. Prognosen
revideras årligen där antagna mål och implementering av åtgärder eventuellt fått
genomslag. Detta signalerar behov att i ett tidigt skede reservera mark i ett
framtidsperspektiv och med hjälp av kommande uppdatering av prognos och dess
nutidsperspektiv kan tidpunkt för projektering närmare preciseras.
I figur 1 nedan visas jämförelse med liknande kommuner äldreomsorg.
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Figur 1. Urval: Liknande kommuner äldreomsorg, Göteborg, 2017-2019
Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) (N21821)
Antal personer 65+ år med hemtjänst i ordinärt boende, dividerat med antal invånare
65+ år den 31/12. Uppgifter om antal personer med beviljad hemtjänst är ett månadssnitt
av antal personer från socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 månader ska vara
inrapporterat. Ersätter, dock inte jämförbart med, tidigare nyckeltalet med Kolada-id
N21890. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Socialstyrelsen
I figur 2 nedan visas jämförelse med liknande kommuner äldreomsorg.

Andel över 65 år i särskilda boendeformer
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Figur 2. Urval: Liknande kommuner äldreomsorg, Göteborg, 2017-2019
Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) (N23890)
Antal personer 65+ som bodde permanent i särskilda boendeformer enl SoL dividerat
med antal invånare 65+ den 31/12 multiplicerat med 100. Fr.o.m. 2013 så avser antal
personer i särskilt boende ett månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens
individstatistik) under året. Avser samtlig regi. Källa: Socialstyrelsen och SCB.
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3.1.7 Andel vård- och omsorgsboende i egen respektive
extern regi
Det finns i dagsläget inte en politisk viljeinriktning avseende förhållande mellan egen och
extern regi. Dock tar budget upp att Göteborg stad under decennier har haft alltför låg
investeringstakt vilket medfört akuta behov av bostäder och kommunal service såsom
skolor och vård- och omsorgsboenden. Vidare tar budget upp att utöver bostäder
innefattar ansvaret för kommunens strategiska markförsörjning även mark till förskolor,
skolor, vård- och omsorgsboenden, idrott, kultur, torg och grönstruktur samt andra
kommunala behov såväl som för kommersiella ändamål. Det ska även underlättas för
fristående aktörer att snabbt komma vidare i processen.
Förändring av fördelning mellan leverantörer styrs av tidigare i dokumentet nämnda
planeringsförutsättningar. För en god balans i lokalförsörjningen som är hållbar över tid
krävs ett helhetstänk där alla aktörer ses som medspelare. Vid exkluderande av någon part
i planeringen riskerar staden hamna i ett läge med brist på platser i det närtid och
framtidsperspektivet. Hela planeringen bygger på förtroende där det gemensamma målet
är att ha en behovstäckning i balans avseende geografi och tidpunkt men även
inriktning/innehåll.
En politisk viljeinriktning avseende förhållandet mellan egen och extern regi skulle kunna
få effekt i framtidsperspektivet då hänsyn kan tas redan i tidiga stadsutvecklingsskeden
och i samband med markanvisning. Att förändra fördelning i nutid ses som begränsat
eftersom staden har behov av privata aktörer för att hålla en god behovstäckning över
tid. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att möjligheter att tillhandahålla
bra ändamålsenliga fastigheter i dagsläget är överordnat fördelning mellan egen regi och
extern leverantör.

3.2 Nuläge – Befolkningsmässiga förändringar
3.2.1 Befolkningsutveckling
Personer som är 65 år och äldre är den grupp som är minst flyttbenägen och det är lika
stora andelar som flyttar idag jämfört med hur det var för tio år sedan. Det är istället
skillnader i födelsekullarnas storlek mellan 20-, 30-, 40-, 50, och 60-talister som har
störst betydelse för hur många som finns i olika åldersgrupper. Antalet 65 år och äldre
påverkas också av om medellivslängden förändras. I prognosen antas livslängden öka
något under hela prognosperioden i enlighet med de antaganden som Statistiska
centralbyrån gjort i sin befolkningsprognos för riket. Effekterna av den ökade dödligheten
under 2020 förväntas vara liten på några års sikt.
Gruppen 65 år och äldre delas in i tre åldersklasser efter hur behovet för kommunal
service ser ut idag, se figur 3. Som helhet förväntas gruppen öka snabbt, från dagens 91
000 till 124 000 år 2040, vilket motsvarar en ökning på 37 procent eller 34 000 personer.
År 2040 bedöms det finnas 60 500 i gruppen 65-74 år i Göteborg, en ökning med 11 000
eller 22 procent jämfört med idag. Gruppen 75-84 år kommer de närmaste åren att öka
från dagens 30 000 till 43 300 personer vid prognosperiodens slut. De kommande fem
åren förväntas antalet personer över 85 år först vara oförändrad för att sedan öka något.
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När fyrtiotalisterna når åldern 85 år efter år 2025 så kommer ökningen att gå mycket
fortare och år 2040 prognostiseras antalet personer över 85 år att vara 9 300 fler än idag,
en ökning med nästan 83 procent.

Figur 3. Befolkning 2000-2020, prognos 2021-2040

3.2.2 Personer under 65 år
Behov för personer under 65 år har inte vägts in i planeringsunderlaget utan måste
hanteras inom ramen för det antal lägenheter som planeras. Den överenskommelse om
65-årsgränsen som tidigare fanns i stadsdelarna, att äldreomsorgen övertar betalansvar för
personer över 65 år och äldre avseende omsorg och vård, är under utredning.
Planeringsorganisationen inom funktionshinderverksamheten har tidigare år identifierat
att det finns personer mellan 55 och 75 år som har behov av särskilt boende som inte
alltid bäst stämmer överens med organisationens ”65-årsgräns”. Enligt siffror från 2020
fanns det enligt boendeplanering för funktionshinderverksamheten cirka 10 personer.

3.2.3 Framskrivning av behovsprognos med stöd av
befolkningsprognosen
Framskrivningen är gjord som förväntat behov utifrån statistik om genomsnittlig andel
äldre i vård- och omsorgsboende per åldersgrupp i respektive stadsområde och baseras på
ett snitt 4 år tillbaka (boendeprofil år 2016 – 2019). Detta skapar en prognostisering som
tar hänsyn till årliga fluktuationer gällande förändringar i åldersgrupper. Boendeprofilen
appliceras på befolkningsprognos för respektive åldersgrupp vilket ger en behovsprognos
för vård- och omsorgsboende med en bild av behov fram till 2040.
Denna schablonmässiga framskrivning har gjorts med antagande om fortsatt
behov/nyttjande av vård- och omsorgsboende för varje åldersgrupp på samma nivå som
tidigare för varje enskilt stadsområde. (figur 7-11)
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I den schablonmässiga framskrivningen har hänsyn inte tagits till förändringar i
samhällsutvecklingen, medvetna strategival eller till några övriga omvärldsfaktorer. Inte
heller prognoser på inflyttning av äldre i nybyggnation med ett framtida behov av boende
och den påverkan detta får på totalbehovet framöver.
Behovsprognosen revideras årligen där antagna mål och implementering av åtgärder
eventuellt fått genomslag. Detta signalerar behov att i ett tidigt skede reservera mark i ett
framtidsperspektiv och med hjälp av kommande uppdatering av prognos och dess
nutidsperspektiv kan tidpunkt för projektering närmare preciseras.

3.2.4 Förändringsfaktor för en ökad hälsa hos målgruppen
I budgethandlingen inför 2021 beräknas befolkningen, i linje med stadsledningskontorets
befolkningsprognos, bli lite äldre kontinuerligt och för att inte överskatta framtida behov
läggs en förändringsfaktor in med 0,2 procent för befolkning 85 år och äldre samt 0,4 för
befolkning 65-84 år. Det innebär att förvaltningen får lite mindre pengar varje år per
invånare i ålderstilldelning. Denna faktor är inte medräknad i föreliggande behovsprognos
som baseras på ett faktiskt årligt utfall. Därmed blir det viktigt för förvaltningen att följa
om ovan nämnda faktor speglar det verkliga behovet i respektive åldersgrupp samt
anpassa och styra verksamheten för att möta behovsbilden alternativ signalera avvikelse
från beräknad förändringsfaktor. Styrkan ligger i att systematiskt följa
upp planen och värdera förändringar i respektive drivkraft och hur förändringar förhåller
sig till varandra.

3.2.5 Bedömning av behov
Det finns en tydlig trend som visar på ett ökat behov av demensplatser. Tidigare behov
för inriktning somatik var större än för inriktning demens. Trenden visar att fördelning av
behov för inriktningarna nu jämnats ut till att vara lika stort för respektive inriktning.
Behovsbilder har framkommit som ännu inte varit möjliga att verifiera men som är
viktiga att fortsatt bevaka. En observerad tendens är att de personer som söker hjälp har
större behov kopplat till sanering av bostad, hot- och våld samt generellt försämrat
hälsoläge. Här ses en koppling till att hälso- och sjukvården under pandemin har ställt in
planerad operationsverksamhet. Det finns även uppgifter om att antalet orosanmälningar
har ökat.
Noterbart är att behov som grundar sig i samsjuklighet uppfattas ha blivit mer
omfattande. Det handlar till exempel om missbruksproblematik i kombination med
psykisk ohälsa. Vidare ses tendenser att sviter till följd av välfärdssjukdomar börjar göra
sig gällande även för målgruppen över 65 år. Det kan till exempel handla om omfattande
vård- och omsorgsbehov efter stroke i tidig ålder men även om behov av anpassning i
lägenheter på grund av kraftig övervikt. Det är av stor vikt att följa utvecklingen för att
fortsatt kunna tillgodose den vård- och omsorgsnivå som krävs. Här ses behov av att
utförare, såväl i egen regi som extern, ska kunna möta upp med såväl rätt kompetens som
rätt anpassade lokaler.
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3.2.5.1 Vård- och omsorgsskuld
Inom förvaltningen ses på olika sätt att den nedgång som orsakades av pandemin håller
på att hämtas upp i snabb takt. Befolkningsprognos för 2021 var en ökning med 0,9
procent vid en viktning av åldersgrupper per 31/12 de båda åren. Det innebär att Staden i
genomsnitt ska ligga 0,9 procent högre över hela året. (Från statistik Göteborg)
I genomsnitt är ökningen 1,1 procent för januari till juli jämfört med föregående år med
en stigande trend. Ökningen vid jämförelse i juli i år mot juli förra året är 2,0 procent.
Antal ärenden ökar med 1,0 procent från januari till juni.
Behovet av särskilt boende ökar betydligt mer i år. Från januari till juli månad är
efterfrågan av särskilt boende/vård- och omsorgsboende 5,3 procent högre när de som står
i kö inkluderas. Det är en stark ökning som är betydligt högre än utvecklingen av
befolkningen och en signal att staden är på väg tillbaka till nivåerna vintern 2020 innan
pandemin.
Det är viktigt att fortsatt följa eventuell vårdskuld och hur det påverkar behov i ett längre
perspektiv för att säkerställa att eventuella trendbrott inte är slumpmässiga.
3.2.5.2 Små gruppers behov
En kartläggning av vårdbehovet på finska och hur kompetensförsörjning av finskspråkiga
medarbetare inom äldreomsorgen är enligt nämndens uppdrag genomförd. Kartläggning
visar på behov av ytterligare en till två avdelningar med inriktning vård- och
omsorgsboende för finsktalande. Förvaltningen har fått kompletterande uppdrag att ta
fram konkreta kostnadsberäknade förslag på hur tillgången till vård och omsorg på finska
kan utvecklas. I detta ingår att ta fram förslag på vilka avdelningar på vård- och
omsorgsboende som skulle vara lämpliga att bli finskspråkiga, hur man avser att arbeta
med att matcha finskspråkiga arbetstagare med finskspråkiga brukare samt hur
arbetstagare som behärskar finska ska få möjligheter att aktualisera sina kunskaper så att
de passar vård- och omsorgsuppdraget. Förvaltningen kommer framgent kartlägga var i
staden ytterligare enheter kan tillskapas för att täcka behovet.
Det pågår även ett arbete inom staden, som innebär införande av ett normmedvetet
arbetssätt inom förvaltningen. Syftet är att höja den normkritiska kompetensen med fokus
på exkluderande normer. På detta sätt kan verksamheterna arbeta med förändring, inte
bara ifråga om kunskap utan även förhållningssätt och arbeta för att vara mer
inkluderande. Ett normmedvetet arbetssätt borgar för att staden ska kunna bedriva en
inkluderande äldreomsorg, där alla människor kan känna sig trygga och respekterade
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. I anslutning till detta har Äldre
samt vård- och omsorgsnämnden fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att senast
under 2022 inrätta en enhet eller avdelning inom särskilt boende med inriktning för
HBTQ-personer inom befintligt bestånd.
I detta sammanhang är det viktigt att notera att det finns många olika grupper med
individuella och skiftande behov till exempel unga äldre med demensproblematik.
Därmed är det viktig att varje enskild individ möts utifrån sina specifika behov och
önskemål oavsett om de vistas på enhet med specifik inriktning eller inte.
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3.2.5.3 Tiden från myndighetsbeslut till verkställighet
En person, som ansökt om vård- och omsorgsboende, är att betrakta som väntande när
den fått ett bifallsbeslut till vård- och omsorgsboende och väntar på att få det verkställt.
Uppdraget för boendesamordningen innebär att så långt som möjligt, utifrån det
biståndsbedömda beslutet, tillgodose den enskildes önskemål om boende med de
lägenheter som vid aktuellt tillfälle finns tillgängliga för förmedling. Om det inte finns
någon ledig lägenhet i det önskade boendet erbjuds den enskilde annat ledigt boende och
får möjlighet att sätta upp sig på byteslista, alternativt vänta hemma. Den enskilde har rätt
att tacka nej till erbjudande utifrån gällande lagstiftning (SoL) och prejudicerande domar;
någon begränsning i antal gånger finns därmed inte. Dock rekommenderas
biståndshandläggare enligt riktlinjerna (KF 2019) att ärendet följs upp om en person
tackat nej tre gånger. Förmedlingsprocessen sker i enlighet med Kommunfullmäktiges
beslut om riktlinjer (KF januari 2019)
Boendesamordningen som ansvarar för att förmedla lägenheter i vård- och
omsorgsboende förmedlar cirka 1500 lägenheter för ett normalår. De allra flesta får ett
första erbjudande inom skälig tid. Beviljade insatser som inte kunnat verkställas inom tre
månader har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg. Dessa ärende kan till
exempel handla om personer som önskat ett specifikt boende och som tackat nej till de
alternativ som erbjudits. Redan dagen efter ett gynnande beslut betraktas man som
väntande. Genomsnittlig tid för väntan från ett gynnande beslut till ett första erbjudande
ligger för 2021 på samma nivåer som 2020 det vill säga cirka 7 veckor som ett
genomsnitt av alla inriktningar. En kortare väntetid kan skapa ett ökat antal sökande som
tackar nej då de ofta inte är beredda att flytta med för kort varsel. En längre väntetid kan
utmynna i ohållbar situation i hemmet med behov av akut omhändertagande. En
undersökning som gjordes av Äldreboendesamordning Göteborg under november 2017
till januari 2018 visade på att orsaken till att sökande tackar nej till erbjudande oftast
handlar om att det boendealternativ den sökande helst önskar inte är ledigt. Upplevelsen
är att det har gått för fort mellan ansökan och ett första erbjudande. En längre väntetid kan
i sin tur påverka närliggande processer till exempel vid utskrivning från slutenvården.
Arbetet med att effektivisera processen och att förkorta interna ledtider pågår fortlöpande.
Utfallet avseende ledtider gällande in- och utflytt var för 2020 i snitt 36 dagar. De interna
ledtiderna mellan myndighet, boendesamordning och utförare är viktiga att se över men
får på intet sätt inskränka den enskildes rätt och möjligheter kopplat till
valfrihetssituationen. Ett nej-tack skapar interna ledtider för utförare men är också ett
uttryck för valfrihet för den enskilde. Ytterligare aspekter som kan påverka ledtiden kan
vara situationer där lägenheter är svåruthyrda. Vidare kan ledtiden öka om det skett
renovering och eventuell tomställning mellan in- och utflytt.
Antal nya beslut om särskilt boende har under 2021 (jan-aug) varit 1166 beslut. En
framskrivning skulle motsvara 1749 beslut per helår. År 2019 var antalet 1807 beslut för
helåret. Det vill säga 2021 ger en förmodad minskning med cirka 60 beslut jämför med
2019.
Antalet väntande har ökat enligt mätning i augusti jämfört med mars 2021. Samtidigt är
det färre som tackar nej till en erbjuden plats. Det vill säga såväl behovet som antal
verkställda beslut har ökat.
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Antalet som redovisas nedan i figur 4 illustrerar såväl personer som fått beslut om bifall
alldeles nyligen till personer som väntat lång tid. De personer som väntat lång tid har som
regel fått ett eller flera erbjudande som sökande valt att tacka nej till.

Figur 4. Antalet väntande efter andra kvartalet är 325 personer vilket är 82 personer fler än efter
första kvartalet. Antalet personer i kö har ökat allt eftersom fler blir vaccinerade men är ännu inte
riktigt uppe i samma nivåer som innan pandemins start. Av de 325 personer som står i kö har 198
stycken väntat mellan 0 och 3 månader, varav 117 stycken har väntat mindre än 1 månad.
127 personer har väntat i mer än 3 månader. Alla har dock erbjudits en plats men har valt att
tacka nej och stå kvar i kön. Totalt har 151 personer valt att tackat nej och stå kvar i kön. Det
motsvarar ca 62 procent och antalet är i nivå med hur det har sett ut tidigare. I genomsnitt har
personerna i kön väntat i 185 dagar.
37 personer är sökande från annan kommun. 54 procent av de sökande står i kö för en demenseller psykogerplats, 46 procent väntar på en somatisk plats. Behovet av somatikplatser har
därmed minskat med 3 procentenheter jämfört med hur det såg ut vid årsskiftet.

3.2.5.4 Kösituation 2019 och 2020
För att flyttprocessen inte ska gå fortare än vad den enskilde är mottaglig för är det
naturligt att ha en kö, det vill säga det behöver finnas en viss tröghet i
förmedlingsprocessen. Kösituationen över tid visar dock på svårigheter att verkställa
utifrån den enskildes önskemål där söktryck framförallt riktas mot stadsområde centrum,
se tabell 1. Viktigt är att notera att samtliga sökande får ett erbjudande inom ramen för det
kommunala uppdraget och inom avsedd tid. Här ses en problematik att kunna tillskapa
ytterligare lägenheter och boenden då det är svårt att få fram ändamålsenliga tomter i de
centrala delarna av staden.
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Tabell 1. Kösituation 2019 och 2020

3.2.5.5 Sökande från annan kommun
Antalet sökande från andra kommuner har över åren successivt ökat, men 2020 års
ansökningar, 140 st ligger i nivå med 2019 års, 143 st. Fram till september 2021 ses 115
st sökande som med en framskrivning även kan ses ligga i nivå med tidigare år.
Utöver här redovisade behov tillkommer behov som tillgodoses inom Bergsjöhöjd (vårdoch omsorgsboende för personer med missbruksproblematik inom Socialförvaltning
sydväst). Cirka 73 respektive 42 personer 65 år och äldre bor för närvarande inom
Bergsjöhöjd och Kallebäck.
3.2.5.6 Behov korttidsplats och avlösningsplats
Tidigare stadsdelar har historiskt sett skissat på ett behov av korttidsplatser och
avlösningsplatser om totalt cirka 350 platser. Vistelsetiderna på en korttidsplats har sedan
2016 kontinuerligt minskat. Vistelsetid för en korttidsvistelse oavsett inriktning har för
2019 och 2020 varit cirka 31 dagar. Antal ansökningar minskade avsevärt under
pandemin men ses nu återgå till ett normalläge med cirka 63 beslut per vecka. Detta ger
ett behov i nuläge om cirka 230 korttidsplatser samt cirka 50 avlösningsplatser, det vill
säga totalt 280 platser oavsett inriktning.
Behov korttidsplats
I samband med den nya nämndorganisationen påbörjades arbete med effektivisering av
insatsen korttidsplats. Syftet är att i större utsträckning möjliggöra hemgång till ordinärt
boende samt öka kvalitet och effektivitet i insatsen på korttidsenheter. Bedömning är att
förvaltningen framöver kommer ha ett behov av 186 korttidsplatser för tillfällig vård och
omsorg. Strategierna nedan är vägledande.
•
•
•
•

Bra dimensionering av vård- och omsorgsboenden där balansen mellan somatikoch demensinriktning avspeglar behoven
Skapa möjligheter för den enskilde att komma hem genom trygg övergång mellan
sjukhuset och hemmet
Gemensam inriktning gällande krav och mål för korttids- och avlösningsinsatser
inom Göteborgs Stad
Minska genomsnittstiden på korttidsplatser till nya mål
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•

Arbeta för att personer med beslut om vård- och omsorgsboende som väntar på
verkställighet ska erbjudas lägenhet i vård- och omsorgsboende i första hand. Det
vill säga korttidsplatser ska inte användas i första hand för personer som väntar.

Behov avlösningsplats
Ett väl utvecklat anhörigstöd i form av avlösningsplats bör ges ett särskilt fokus då det
handlar om att möjliggöra för den enskilde att tillsammans med sin närstående kunna bo
kvar hemma. För att skapa mer flexibilitet för anhöriga att få avlösning har förvaltningen
förändrat sättet handläggare beviljar insatsen. Istället för att bevilja en schemalagd
avlösning, kan antal dygn/år beviljas som den anhöriga kan avropa direkt till
avlösningsenheten. Anhöriga förfogar själva över sina dagar och hur och när de vill
använda dem. De har en nära och direkt kontakt med personalen på enheten.
Förvaltningens bedömning är att genom att införa ett mer flexibelt och tillmötesgående
förfarande kan antal korttidsplatser för avlösning minskas med bibehållen
behovstäckning. Framöver bedöms behovet vara 34 platser.

3.3 Nuläge – Äldres boendealternativ i ordinärt
boende
Allmänt kan sägas att utöver den demografiska utvecklingen, där andelen äldre kommer
att öka i staden, där den största ökningen är i åldersgrupperna 75 – 84 år, kommer
behovet av vård- och omsorgsboende i framtiden vara beroende av ett flertal faktorer. Det
kan handla om möjligheten att kunna bo kvar i ordinärt boende, andra former av
tillgängliga bostäder, olika typer av mellanboendeformer, välfärdsteknologi, folkhälsa,
livsstil, samt utveckling av läkemedel mm.
Tillgång till ett vård- och omsorgsboende beror dels på antal tillgängliga lägenheter i
vård- och omsorgsboende, dels på de möjligheter som kan skapas för äldre att bo kvar
hemma med god livskvalitet. Här kan bland annat bostädernas tillgänglighetsanpassning
och möjlighet att genomföra bostadsanpassningar påverka kvarboendet.
De flesta äldre bor idag i hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus inom den ordinarie
bostadsmarknaden. Det finns även flera olika former av så kallade mellanboendeformer
för äldre inom den ordinarie bostadsmarknaden såsom Trygghetsboende, Seniorboende
mm. Dessa mellanboendeformer kräver inget särskilt beslut enligt socialtjänstlagen utan
förmedlas via öppna bostadsmarknaden. Under ett antal år har det i hela landet skett en
förändring då allt fler äldre bor kvar i ordinärt boende och får stöd av hemtjänst och/eller
hemsjukvård istället för att flytta till vård- och omsorgsboende. Förändringen har
inneburit att en stor del av de äldre som idag bor på vård- och omsorgsboende har
omfattande behov. Mönstret har förstärkts under pandemin 2020/21 då man avvaktar att
ansöka om vård- och omsorgsboende. Denna trend verkar nu vara bruten då såväl fler
ansökningar som verkställda beslut har ökat.

3.3.1 Behov av fler tillgängliga bostäder för äldre
Kommunstyrelsen har fattat beslut om strategier och ramverk för mellanboendeformer för
äldre i Göteborgs stad. De övergripande målsättningarna är;
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•
•

Äldre ska få ökade möjligheter att bo ändamålsenligt i ordinarie bostadsbestånd
Antalet bostäder för äldre i olika boendeformer, så kallade mellanboendeformer
ska öka

3.3.2 Intyg för tillgänglighetsmärkta lägenheter (boplats)
I syfte att öka möjligheten för den ökande andelen äldre bostadssökande att hitta rätt från
början har Göteborgs Stad tillsammans med privata och kommunala aktörer tagit fram ett
verktyg för att inventera det befintliga bostadsbeståndet med avseende på tillgänglighet en T-märkning.

3.3.3 Trygghetsboende
I Budget 2021 framgår att staden ska underlätta för att fler trygghetsboenden med
hyresrätt kan byggas.
Under 2018 har fastighetskontoret tillsammans med kommunala fastighetsägare samt
dåvarande stadsdelsförvaltningarna gjort en gemensam genomgång av vilka
förutsättningar och möjligheter som finns för den fortsatta framgångsrika utvecklingen av
trygghetsboende i Göteborg. Slutsatserna från genomgången ligger som grund för det
fortsatta arbetet att skapa en ny målbild för trygghetsboende i staden fram till år 2022.
Vid årsskiftet 2020/2021 fanns det 1159 trygghetslägenheter i olika trygghetsboenden
runt om i staden. Målet för mandatperioden 2019 – 2022 är fastslaget av
kommunstyrelsen till att vara 1 200 trygghetslägenheter i befintligt bestånd och
nyproduktion. Tillskottet av trygghetslägenheter tillskapas främst i befintligt
bostadsbestånd som redan har inneboende hyresgäster. Därmed kan tillgängligheten inte
fullt ut räknas förrän tidigare hyresgäster som inte tillhör målgruppen flyttat ut.

3.4 Nuläge – Befintliga verksamhetslokaler för
vård- och omsorgsboende
3.4.1 Vård- och omsorgsboende – permanentlägenheter
Göteborgs Stad har tillgång till drygt 4 400 permanentlägenheter för vård- och
omsorgsboende för äldre. Större andelen är i egen produktion samt intraprenad, se tabell
2. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har avtal med externa utförare om driften
av tio uppförda vård- och omsorgsboende om totalt närmare 692 platser (2021). Utöver
ramavtal tillhandahåller Tre Stiftelser 360 platser (Q4 2021). Resterande avser
entreprenadavtal med Attendo (Lotsen) och Stadsmissionen (Götaholm). För dessa gäller
att kommunen förfogar över lokalerna.

3.4.2 Tre Stiftelser
I maj 2021 fattade äldre samt vård- och omsorgsnämnden beslut om att utöka Tre
Stiftelsers vårdavtal avseende 25 lägenheter på Vegahusen. I samband med detta har
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utbyggnaden på Otium om 25 platser som beskrivits i tidigare planer har avbrutits.
Lägenheterna på Vegahusen öppnar i Q4 2021.

3.4.3 Ramavtal
Göteborgs stad har inte någon fri etableringsrätt, men externa aktörer kan erbjuda platser
genom att sluta avtal med staden. Staden har genom nämnden för inköp och upphandling
ramavtal med privata företag om 12 vård- och omsorgsboenden, vissa boenden har
funnits med under lång tid, vissa är uppförda mellan 2018-2021 och några väntas
uppföras med driftstart under 2022. I dessa avtal finns inga beläggningsgarantier dock
påverkar budgetuppdraget ökad valfrihet, där den enskilde ska ges rätt att välja mellan
alla boenden som finns tillgängliga i Göteborgs stad.
Nuvarande ramavtal löper från 2021-01-01 till 2022-12-31 med möjlighet till förlängning
fram till 2023-12-31. Totalt omfattar upphandling 947 platser vilket innebär en
dubblering av ramavtalsplatserna jämfört med tidigare avtal. Ramavtalet som det är
formulerat idag tillåter inte någon expandering genom ytterligare utbyggnad eller
inkorporering av vård- och omsorgsboende. Tillskott i form av utbyggnad av befintliga
boenden eller nybyggnation kräver ny tilldelning genom en ny ramavtalsupphandling.
Ny upphandling inför 2024 behöver tillkännages i god tid genom ett uppdrag från Äldre
samt vård- och omsorgsnämnden till nämnden för inköp och upphandling. Att genomföra
en upphandling tar tid och innehåller följande moment:
•
•
•
•
•
•

Förberedelser
Upphandlingsdokumentfas
Annonseringsfas
Utvärderingsfas
Avtalsspärr
Implementering och lansering av nya ramavtal

Vissa av momenten som till exempel annonseringstid och avtalsspärr är lagstadgat enligt
LOU och kan inte påverkas av den upphandlande myndigheten. Utredning om framtida
behov, fortsättning med ramavtal eller annan avtalsform bör påbörjas tämligen omgående.
Utnyttjande av förlängningsklausulens resterande period bör meddelas senast efter
sommar 2022, helst tidigare.
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Tabell 2. Tillgängliga platser samt leverantörer med avtal 2021
Driftsform
Geografisk placering
Egen regi
Hela staden
Entreprenadavt
al
Majorna-Linné

Kolumn2

Antal platser 2021
3 285*

Östra Göteborg

Attendo (Lotsen)
Stadsmissionen
(Götaholm)

60

Stiftelse

Majorna-Linné/Örgryte-Härlanda

Tre Stiftelser

360

Ramavtal

Västra Göteborg
Norra Hisingen

Attendo care (Fiskebäck)
Attendo care (S:t Jörgen

106
72

28

Betlehemskyrkans
missionsförsamling
Centrum
(Vasahemmet)
Stiftelsen Neuberghska
Centrum
ålderdomshemmet
Centrum
Vardaga (Agaten)
Angered
Vardaga (Villa Ekeberg)
Askim-Frölunda-Högsbo
Vardaga (Villa Hovås)
Västra Hisingen
Attendo (Postflyget)
Västra Göteborg
Attendo (Ädelstenen)
Askim-Frölunda-Högsbo
Avasta (Sisjödal)
Tillkommande platser enl ramavtalsupphandling 2021-01-01 som är under
byggnation med förväntad driftstart 2022.

51
50
39
72
51
54
96
90
266

Externt köpta

22

Totalt exkl externt köpta
*I summa för egen regi ingår lägenheter (cirka 116 st) som för tillfället är under renovering.

4 425

3.4.4 Särskilda enheter som riktar sig till små gruppers
behov
Inom beståndet för stadens vård- och omsorgsboende finns boenden med inriktningar för
att möta upp olika behov, till exempel finskspråkiga enheter (Angered samt Norra
Hisingen), enhet för teckenspråkiga döva (Västra Göteborg). Genom ramavtalen är det
också säkerställt med kristen och judisk inriktning.

3.4.5 Lägenheter lämpliga för par- och medboende
Rätten till parboende för äldre är reglerad enligt 4 kap. 1c § socialtjänstlagen och 2 kap. 2
§ socialtjänstförordningen. Ansökningar om parboende/medboende i vård- och
omsorgsboende har varierat under åren och så även stadens utbud.
I dagsläget medger inte ramavtalen medboende utan endast parboende, det vill säga då
båda har ett gynnande beslut. Ett fåtal lägenheter bebos av ensamstående där partnern har
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avlidit. Några par-/medboende-lägenheter har även hyrts ut till ensamstående när det
saknats sökande till aktuell lägenhet.
Som läget är nu saknas gemensamt grepp för hur behoven av parlägenhet ska tillgodoses
samt dess lokalisering. I dag avgör respektive enhetschef hur möjliga parlägenheter
disponeras.

3.4.6 Vård- och omsorgsboende utanför förvaltningen
Socialförvaltning Sydväst driver två vård- och omsorgsboenden, sociala resursenheterna
Bergsjöhöjd samt Kallebäck SR, med 129 respektive 72 platser för personer med
missbruksproblematik. Bergsjöhöjds och Kallebäcks vård- och omsorgsboende är
finansierade genom kommunbidrag och belastar vid nyttjande inte Äldre samt vård- och
omsorgsförvaltningen ekonomiskt.

3.4.7 Nöjdhet på vård- och omsorgsboende
Föregående års brukarundersökning (2020) visar att flera vård- och omsorgsboenden i
Göteborg uppnår 100 procent avseende sammantagen nöjdhet, detta är dock färre än
föregående år. Nedan presenteras vilka boenden som fått högst betyg av brukarna, se
figur 5.

Figur 5. Sammantagen nöjdhet enligt Socialstyrelsens äldreenkät 2020
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3.4.8

Korttidsplatser och avlösningsplatser

Inom Göteborgs stads egen regi avseende korttidsplatser finns i dagsläget cirka 157
platser samt cirka 34 avlösningsplatser belägna i enheter fördelade i de olika
stadsområdena.
Förvaltningen arbetar utifrån två handlingsplaner, en inriktning avseende insats –
korttidsplats och en inriktning avseende insats – avlösningsplats Handlingsplanerna
kompletteras av gemensamt överenskomna rutiner som säkerställer ansvarsfrågan i
gränssnitt. De beskrivna inriktningarna gör att korttidsplatserna blir mer renodlade utifrån
sitt ändamål och kan specialisera sig på trygghetsproblematik, rehabilitering och
vårdinsatser inom ramen för det kommunala uppdraget.
Som ett led i att minska smittspridningen utifrån Covid-19 har Göteborgs Stad ställt om
produktionen av korttidsplatser och avlösningsplatser från dubbelrum till enkelrum.
Förändringen har skapat ett behov av att se över befintliga enheter utifrån ett ekonomiskt
perspektiv då vissa enheter utifrån minskad volym inte kan bära sin kostnad.
Kostnaden för korttidsplatser är generellt uppdelad på 80 procent personal, 15 procent
fastighetskostnader och resterande 5 procent övriga kostnader. Korttidsenheter i
anslutning till vård- och omsorgsboenden ger stordriftsfördelar avseende kostnader för
fastigheten samt kringkostnader. Nattbemanningen som är en kritisk faktor påverkas av
byggnadens utformning. Korttidsenheter med ungefär 32 till 35 platser i ändamålsenliga
lokaler bedöms vara kostnadseffektiva och ge goda förutsättningar för arbetet utifrån
handlingsplanen med strategier och mål.
Under 2020/2021 har två av Göteborgs stads största korttidsenheter avvecklats på grund
av såväl icke ändamålsenlig boendemiljö som arbetsmiljö. För det ena boendet har
hyresavtalet sagts upp och för det andra boendet utreds möjligheter avseende ombyggnad
och upprustning för framtida behov av permanentlägenheter i vård- och omsorgsboende.
Se mer information under rubriken Befintliga vård- och omsorgsboendens status – behov
av ombyggnad, upprustning och renovering.
Kommunen nyttjar vid behov, utöver egen regi, även ett mindre antal korttidsplatser hos
externa leverantörer, med vilka kommunen har ramavtal genom förvaltningen för inköp
och upphandling. Ramavtal som omfattar 5 externa leverantörer som totalt tillhandahåller
84 platser, som kan nyttjas i mån av plats. Avtalet trädde i kraft i januari 2020.

3.4.9 Ändamålsenlighet i befintliga vård- och
omsorgsboende – status och investeringsbehov
3.4.9.1 Förändringar i fastighetsbestånd – ansvar och arbetssätt
Vid beslut om avveckling och nyetableringar är fastighetsfrågorna en viktig del att ta
hänsyn till i ett helhetsperspektiv. SLK – avdelning planering och analys ansvarar för
nyetableringar och Lokalförvaltningen ansvarar för nybyggnation, upprustning och
underhåll av befintliga vård- och omsorgsboende i stadens egen regi.
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen samverkar med SLK – avdelning för
planering och analys och lokalförvaltningen i arbetet med planeringen.
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Den kommande expansionen, behov av renoveringar, upprustning och ombyggnation av
befintliga vård- och omsorgsboende innebär omfattande investeringar som av såväl
kvalitets- som effektivitetsskäl bör samordnas och hanteras i samverkan med berörda
förvaltningar. Det är viktigt att det inom förvaltningen finns kompetens att vara
sakkunnig utifrån målgruppens behov och inför framtagande av beslutsunderlag till
nämnden samt att kunna företräda förvaltningen i stadens gemensamma byggprocess
utifrån verksamhetsperspektivet (KF beslut 2018-09-13).
Med hänsyn till att Göteborgs stad står mitt i en stor omorganisation som rör såväl
kärnverksamhetens förvaltningar som stadsledningskontoret och sedermera de
stadsplanerande förvaltningarna (inklusive lokalförvaltningen) ses behov av att tydliggöra
processer och rutiner som avser att reglera samverkan mellan såväl förvaltningar som
nämnder.

3.4.10 Befintliga vård- och omsorgsboendens status behov av ombyggnad, upprustning, renovering
Göteborgs Stad står inför utmaningen att utifrån den demografiska utvecklingen möta
kommande behov av utökning gällande vård- och omsorgsboenden. Just nu befinner sig
Göteborgs Stad i ett läge med överkapacitet av platser inom vård- och omsorgsboenden.
Detta innebär att vård och omsorgsboenden behöver anpassas för att möta kommande
behov.
Förvaltningens mål är att erbjuda likvärdig god vård- och omsorgsverksamhet med hög
kvalitét för äldre inom ramen för det kommunala uppdraget i Göteborgs Stad. Det innebär
att fastighetsbeståndets volym behöver motsvara efterfrågan och behov. Fastigheterna
behöver även vara utformade och rustade för att skapa förutsättningar för god vård- och
omsorg.
Förvaltningen har tagit fram förslag till kriterier för bedömning av fastigheter i egen regi.
De framtagna kriterierna utgår från Ramprogram för lokalutformning av vård- och
omsorgsboenden i Göteborgs Stad samt förarbetet med kommande Göteborgs Stads
riktlinje för nyckeltal gällande kommunala verksamhetslokaler.
Samtliga vård- och omsorgsboenden i stadens egen regi har besökts under sommaren
2021 för en generell bedömning utifrån dessa kriterier. En sammanfattande generell
bedömning av fastigheterna visar på ett stort investeringsbehov för att bibehålla och
utveckla kvalitet.
Utöver detta har Lokalförvaltningen under sommaren 2021 genomfört en kartläggning av
samtliga utemiljöer på vård- och omsorgsboende som förvaltas av Lokalförvaltningen. I
tillägg ser Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ett behov av att kartlägga och
bedöma samtliga fastigheters utformning utifrån kvalitet i hyresgästerna boendemiljö,
såväl inom- som utomhusmiljön.
Göteborgs Stad står inför omfattande investeringar i befintliga vård- och
omsorgsboenden. Frågan är inte längre en operativ frågeställning mellan förvaltare och
aktuellt boende, utan måste hanteras i ett strategiskt hela staden perspektiv, särskilt i de
fall det krävs tomställning för renovering. En tomställning av lägenheter i samband med
renovering/ombyggnationer påverkar direkt utbudet för hela staden, som i sin tur har en
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direkt påverkan på väntetiden för de som väntar på ett erbjudande om vård- och
omsorgsboende. Förvaltningen behöver därmed ha möjlighet att styra när i tid en
omfattande renovering kan genomföras.
Renoveringsplanen som antogs i resursnämnd Örgryte-Härlanda 2018-11-27 syftar till att
samordna verksamhetens behov av lägenheter i vård- och omsorgsboende och
lokalförvaltningens underhållsplan. Planen vilade på följande utgångspunkter;
lokalförvaltningens statusinventering – verifiering av pågående arbeten på
lokalförvaltningen och dåvarande stadsdelars behovsbedömning utifrån ett
verksamhetsperspektiv. Tidigare statusinventeringen sammanvägt med dåvarande
stadsdelars behovsbedömning renderade i renovering för flera objekt men även i beslut
om avveckling.
Eftersom arbetet med underhåll och hur lokaler stödjer verksamhetens behov ofta
förändras över tid, kan en långsiktig plan bli alltför statisk. För planeringen har det
handlat om att utveckla ett tätare samarbete mellan Äldre samt vård- och
omsorgsförvaltningen, SLK – Planering och analys och lokalförvaltning, där avancerande
i lokalförvaltningens statusinventering, verksamhetens behov och övriga
omvärldsfaktorer löpande kan tas i beaktande. Avstämningar har skett under året och
inför varje ny planperiod. I samband med arbetet som sker inom ramen för
lokalförsörjningsprogrammet och nya hyressättande principer kan detta samarbete stärkas
ytterligare.
Avstämningar inför planperioden mellan äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen,
lokalförvaltningen och SLK – planering och analys har visat på ytterligare behov. Det
berör tre vård- och omsorgsboenden och omfattar cirka 200 platser. Datum för detta är i
dagsläget inte bestämt. Fler objekt kan dock tillkomma men målet är att inte behöva
evakuera. Bedömningen är att när evakuering behöver ske så kan det göras inom
befintligt/planerat bestånd av lägenheter i vård- och omsorgsboende då det för tillfället
råder en möjlig överkapacitet. Detta förutsatt att motsvarande volym av planerade
lägenheter är tillgängliga.
Evakuering av korttidsverksamheten som drivs på Toftaåsens och Hammarhus Vård- och
omsorgsboende har utretts separat. Utredningen visade att evakuering kan ske genom
omstrukturering i befintligt bestånd av lägenheter i vård- och omsorgsboende och med
hjälp av såväl interna som externa nyetableringar av vård- och omsorgsboende.
Omstrukturering är beslutad i Äldre samt vård- och omsorgsnämnden och är under
genomförande.

4 Nämndens lokalbehovsanalys
för vård- och omsorgsboende
I detta kapitel beskrivs Äldre samt vård- och omsorgsnämndens samlade lokalbehov
avseende vård- och omsorgsboende. Det innebär att nämnden definierar och redogör för
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lokalbehov kopplade till befintliga lokaler, nya lokaler och lokaler som nämnden vill eller
behöver lämna.

4.1 Permanentlägenheter vård- och
omsorgsboende – bedömning 2021 – 2026
Efter en sammanvägning av identifierade drivkrafter och hur de påverkar (figur 7) kan det
konstateras att staden på en aggregerad nivå under den tidiga planperioden kommer ha ett
möjligt överskott avseende den totala produktionen av lägenheter i vård- och
omsorgsboende, innefattande egen regi, Stiftelse och ramavtal. Överskottets storlek är
beroende av hur många lägenheter som finns tillgängliga vid varje givet tillfälle;
exempelvis har lägenheter hos ramavtalsparter inte öppnats upp i väntan på besked om
valfrihetssituationen. Redan från andra halvan av 2021 och framåt sker nyetablering i
såväl egen regi som extern. Detta kommer medföra ett prognosticerat möjligt överskott av
platser fram till och med 2028, se figur 6 och tabell 3.
Fördelning mellan egen regi och externa leverantörer kommer under tidiga perioden vara
76 procent egen regi och 24 procent extern leverantör för att under senare delen av
perioden vara 73 procent respektive 27 procent, se tabell 4.
För att skapa balans mellan produktion och behov behöver förvaltningen nogsamt följa
förhållanden var äldre önskar bo ställt mot var lägenheter i vård- och omsorgboende finns
och därmed få en bättre planering gällande var nyetablering bör ske.

Figur 6.

Tabell 3. Skillnaden mellan verksamhetens bedömda behov och redovisad produktion
permanentlägenheter
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Tabell 4. Procentuell fördelning mellan externa leverantör och egen regi

4.1.1 Planering för rätt volym i perspektivet nu- och närtid
Utifrån ovan beskrivna scenario kan ett möjligt överskott konstateras. Volymen på
överskottet kan komma att variera med hänsyn till politiska ställningstaganden avseende
form av och avtal för valfrihet. Oavsett behöver anpassningar av utbudet ske som
säkerställer en god balans mellan behov och produktion i såväl nutid, närtid och framtid.
Planperiodens nyetableringar är viktiga förutsättningar för att i det framtida perspektivet
fortsatt säkerställa en god balans mellan behov och produktion. Detta gäller både egen
regi som privata leverantörer.
Det möjliga överskottet av platser, även om det inte är kommunala platser, ger staden
möjlighet till strukturella åtgärder och till renoveringar som kräver tomställande.
En strukturell åtgärd som Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har övervägt är att
avveckla enheter med ogynnsamma förutsättningar. Vid en genomgång av befintliga
boenden samt intervjuer med utförarorganisationen har förslag till anpassningar i form av
strukturella åtgärder framkommit. Detta innefattar såväl tomställande inför
underhåll/renovering, avveckling samt förändrad inriktning. Vidare strukturella åtgärder
handlar om noga överväga vilka nya projekt, såväl egen regi som inhyrning, staden ska gå
in i. Se föreslagna strukturella åtgärder och anpassningar i tabell 5. Förutsättningar för att
genomföra anpassningar i enlighet med föreslagen plan behöver föregås av utredning för
respektive objekt innan beslut fattas.
För att kunna genomföra anpassningar av denna karaktär ställs höga krav på en god
samverkan mellan berörda förvaltningar och dess nämnder. Målkonflikter behöver
synliggöras, analyseras och hanteras. Det kan handla om:
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•
•

Former för att avveckla enheter med sämre förutsättningar behöver ses över
avseende finansiering för lokaler som inte nyttjas till avsett ändamål.
Processen från att ett identifierat behov av omställning uppstår till att
omställningen genomförs behöver klargöras och effektiviseras. Utredning om
andra kommunala ändamål alternativt avyttring eller rivning behöver skyndsamt
genomföras.

Tabell 5. Anpassningar i form av strukturella åtgärder inom planperioden 2021-2026 – kursiv
text innebär förslag som ännu inte är beslutade av äldre samt vård- och omsorgsnämnden
Beslutade och föreslagna strukturella åtgärder inom planperioden 2021-2026
Underhåll och renovering inom befintligt bestånd som kräver tomställning
Berörd enhet
platser
tid
Dicksons Hus Vård- och omsorgsboende
26 Avklarad

Beslutad

Högsbotorps Vård- och omsorgsboende
Fyrväpplingens Vård- och omsorgsboende
Kyrkbyns Vård- och omsorgsboende

12 Avklarad
16 Avklarad
42 Pågår

Beslutad
Beslutad
Beslutad

Landalas Vård- och omsorgsboende

26 Pågår

Beslutad

Lotsen (Attendo entreprenad)

13 Pågår

Beslutad

Kommande underhåll och renovering

175 2023-2026
310

Ej beslutad

Vad ska göras
Evakuering i befintligt bestånd
Underhåll balkonger (vattenskada), tomställning och
evakuering i eget bestånd
Evakuering i befintligt bestånd
Evakuering i befintligt bestånd
Eventuell hel tomställing, utredning pågår. Evakuering i
befintligt bestånd, se ovan.
Installation av sprinkler, tomställning och evakuering i eget
hus
Hel tomställning krävs, utredning pågår. Evakuering i
befintligt bestånd

Omställning inom befintligt bestånd ersättning Hammarhus (51 korttidsplatser och Toftaåsen 80 korttidsplatser)
Berörd enhet
Antal platser
tid
Vad ska göras
Fredriksdals Vård- och omsorgsboende
8
2021-10-01 Beslutad
Omställning lägenheter till korttidsplatser
Högsbotorps Vård- och omsorgsboende
32
2022-01-01 Beslutad
Omställning lägenheter till korttidsplatser
Gråbergets Vård- och omsorgsboende
16
2021-01-01 Beslutad
Omställning lägenheter till korttidsplatser
Bagaregårdens Vård- och omsorgsboende
16
2021-01-01 Beslutad
Omställning lägenheter till korttidsplatser
Silvergruvans Vård- och omsorgsboende
40
2021-12-01 Beslutad
Nybyggnation ger 40 korttidsplatser
Ytterligare omställning
24
tidig planperiod Ej beslutad
Omställning lägenheter till korttidsplatser
136
Avveckling av enheter med mindre bra förutsättningar
Berörd enhet
Antal platser
Kallebäck

22

2021-04-01

Hammarhus Vård- och omsorgsboende

51

2021-12-01

Stadsmissionen - Götaholm
Enheter med mindre bra förutsättningar

27
180
280

2021-12-31
Tidig planperiod

Totala anpassningar

726

tid

Vad ska göras
Avveckling
Avveckling av Hammarhus, extern inhyrning. Avser korttid
och vård- och omsorgsboende
Avveckling, gå ur avtal med Stadsmissionen, säga upp
hyresavtal extern inhyrning
Avveckling

Om föreslagna anpassningar utifrån tabell 5 lägges samman enligt nedanstående diagram
och tabell (figur 7 och tabell 6) kan det konstateras att staden på en aggregerad nivå under
den tidiga planperioden kommer vara i bättre balans avseende den totala produktionen av
lägenheter i vård- och omsorgsboende, innefattande egen regi, Stiftelse och ramavtal.
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Fördelning mellan egen regi och externa leverantörer kommer under tidiga perioden vara
76 procent egen regi och 24 procent extern leverantör för att under senare delen av
perioden vara cirka 68 procent respektive 32 procent, se tabell 7.

Figur 7.
Tabell 6. Skillnaden mellan verksamhetens bedömda behov och redovisad produktion
permanentlägenheter vid möjlig anpassning

Tabell 7. Procentuell fördelning mellan externa leverantör och egen regi vid möjliga
anpassningar

4.1.2 Nyetablering under planperioden
Totalt handlar det om 11 nyetablering inom såväl egen regi som extern regi inom
befintligt ramavtal, det vill säga denna planerade utbyggnad är redan upphandlad. Utöver
nedan listade planeras 3 boenden i nutid. Dessa aktörer finns dock inte med i befintligt
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ramavtal, utan de behöver vara med i kommande upphandling för att få lov att leverera
till staden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nytt vård- och omsorgsboende inom ramavtal AvAsta Sisjödals äldreboende,
resulterar i en ökning 90 lägenheter (2021)
Nytt vård- och omsorgsboende inom ramavtal Attendo Postflyget, resulterar i en
ökning med 54 lägenheter (2021)
Nytt vård- och omsorgsboende inom ramavtal Attendo Ädelstenen, resulterar i en
ökning med 96 lägenheter (2021)
Nytt vård- och omsorgsboende i egen regi Dunfins Vård- och omsorgsboende
som ersätter tidigare Backa hus, resulterar i en ökning med 6 lägenheter (2022)
Nytt vård- och omsorgsboende i egen regi Silvergruvans Vård- och
omsorgsboende, totalt 100 lägenheter. Beräknad inflyttning 2022
Nytt vård- och omsorgsboende inom ramavtal Vardaga Kvibergsängar, resulterar
i 77 platser (2022)
Nytt vård- och omsorgsboende inom ramavtal Vardaga Villa höjden, resulterar i
en ökning med 90 lägenheter (2022)
Nytt vård- och omsorgsboende inom ramavtal Attendo Lundby Park, resulterar i
en ökning med 99 lägenheter (2022)
Nytt vård- och omsorgsboende i egen regi Silverkällan - Sandarna, totalt 100
lägenheter. Beräknad inflyttning 2023.
Nytt vård- och omsorgsboende planeras vid Skra Bro (80) inom Västra Hisingen,
beräknad inflyttning senarelagd till 2027.
Nytt vård- och omsorgsboende i egen regi planeras i Utby inom Östra Göteborg,
totalt 100 lägenheter, beräknad inflyttning är senarelagd till 2030.

4.1.3 Övriga beslutade förändringar under
planeringsperioden
Följande beslutade förändringar återfinns i stadsområde sydväst, centrum, nordost och
avser:
•
•
•
•

•
•

Avveckling Toftaåsens korttidsenhet (2020)
Tre Stiftelser enhet Vegahusen öppnar ytterligare 25 platser (2021)
Avveckling Hammarhus, uppsägning av externt hyresavtal (2021/2022)
I samband med avveckling Hammarhus och Toftaåsens Vård- och omsorgsboende
görs en omstrukturering av inriktning till korttidsplatser på befintliga vård- och
omsorgsboenden (2021/2022)
Avveckling Stadsmissionen Götaholm, uppsägning av entreprenadavtal (2021/2022)
Lokaler på Kvibergs Vård- och omsorgsboende konverteras från kontor till 8
lägenheter (2022)
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4.1.4 Skillnaden mellan behov och produktion i förhållande
till befolkningsprognos per region
4.1.4.1 Område Nordost
Nordost har ett negativt söktryck, det vill säga det är fler som önskar sig till andra
stadsområden än som önskar sig till stadsområdet. Därav finns skäl att ha en
underproduktion i förhållande till behov baserat på befolkningsmässiga förändringar.
Detta bekräftas av rådande kösituation, se tabell 1. (Dock är det viktigt att ta hänsyn till
att valfriheten ännu inte släppts helt fri). Tillskotten i Nordost som är inräknade i plan
handlar främst om en utökning i Östra Göteborg. För att balansera inom stadsområdet
finns skäl att välkomna ytterligare nyproduktion i Angered genom nytt ramavtal men
skjuta fram driftstart för Utby Vård- och omsorgsboende.

Figur 8.
4.1.4.2 Föreslagna anpassningar för att nå rätt volym i område Nordost
Om område Nordosts föreslagna anpassningar lägges samman enligt ovanstående
diagram, figur 8 samt tabell 8, 9 och 10, kan det konstateras att området på en aggregerad
nivå, tillsammans med det konstaterade sökmönstret, under planperioden kommer vara i
bättre balans. Anpassningarna omfattar:
Tabell 8. Möjlig ökning av platser under planperiod
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Tabell 9. Möjlig minskning av platser under planperiod

4.1.4.3 Behov ställt mot produktion i Nordost
Tabell 10. Skillnaden mellan verksamhetens bedömda behov och redovisad produktion
permanentlägenheter vid möjlig anpassning i Nordost

4.1.4.4 Område Centrum
Centrum har ett positivt söktryck, det vill säga det är fler som önskar sig till stadsområdet
än som önskar sig från stadsområdet. Därav finns skäl att ha en överproduktion i
förhållande till behov baserat på befolkningsmässiga förändringar. Detta bekräftas av
rådande kösituation, se tabell 1. (Dock är det viktigt att ta hänsyn till att valfriheten ännu
inte släppts helt fri). Eftersom det inom planperioden, inom stadsområde Centrum,
kommer behövas omfattande renovering på några av boenden i egen regi samt en
eventuell avveckling för ett privat boende så finns skäl att välkomna initiativ till utökning
genom nytt ramavtal som kan tajmas in när behov föreligger.
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Figur 9.
4.1.4.5 Föreslagna anpassningar för att nå rätt volym i område
Centrum
Om område Centrums föreslagna anpassningar lägges samman enligt ovan diagram, figur
9 samt tabell 11, 12 och 13, kan det konstateras att området på en aggregerad nivå,
tillsammans med det konstaterade sökmönstret, under planperioden fortsatt kommer vara
i balans. Planerat underhåll och renovering som kommer pågå några år framåt på ett par
vård- och omsorgsboenden (175 platser). Detta kommer få stor påverkan på antal
tillgängliga lägenheter i stadsområde Centrum. Behov av tomställning för dessa
renoveringsobjekt kan delvis täckas upp av nyetablering men även av en omfattande
ökning av platser i Sydväst. Dock är det mycket viktigt att dessa boenden i möjligaste
mån inte tomställs samtidigt, dialog förs kontinuerligt med Lokalförvaltningen.
Anpassningarna omfattar:
Tabell 11. Möjlig ökning av platser under planperiod
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Tabell 12. Möjlig minskning av platser under planperiod

4.1.4.6 Behov ställt mot produktion i Centrum
Tabell 13. Skillnaden mellan verksamhetens bedömda behov och redovisad produktion
permanentlägenheter vid möjlig anpassning i Centrum

4.1.4.7 Område Sydväst
Sydväst har ett positivt söktryck, det vill säga det är fler som önskar sig till stadsområdet
än som önskar sig från stadsområdet. Därav finns skäl att ha en överproduktion i
förhållande till behov baserat på befolkningsmässiga förändringar. Detta bekräftas av
rådande kösituation, se tabell 1 (Dock är det viktigt att ta hänsyn till att valfriheten ännu
inte släppts helt fri). Utbyggnaden de senaste åren har balanserat upp mot behovet och
kan anses tryggat de kommande åren. Ett tillskott i form av nytt boende i privat regi i
nutid skulle kräva ytterligare anpassning förslagsvis att gå ur boenden med mindre bra
förutsättningar alternativt framflyttad driftstart och tilldelning genom nytt ramavtal.
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Figur 10.
4.1.4.8 Föreslagna anpassningar för att nå rätt volym i område Sydväst
Om område Sydvästs föreslagna anpassningar lägges samman enligt ovanstående
diagram, figur 10 samt tabell 14, 15 och 16, kan det konstateras att området på en
aggregerad nivå, tillsammans med det konstaterade sökmönstret, under planperioden
kommer vara i något bättre balans.
Anpassningarna omfattar:
Tabell 14. Möjlig ökning av platser under planperiod

Tabell 15. Möjlig minskning av platser under planperiod
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4.1.4.9 Behov ställt mot produktion i Sydväst
Tabell 16. Skillnaden mellan verksamhetens bedömda behov och redovisad produktion
permanentlägenheter vid möjlig anpassning i Sydväst

4.1.4.10 Område Hisingen
Hisingen har ett relativt neutralt söktryck eventuellt något i underkant, det vill säga man
önskar sig från stadsområdet men det finns också de som från andra stadsområden önskar
sig till Hisingen. Därav finns skäl att ha en produktion något i underkant i förhållande till
behov baserat på befolkningsmässiga förändringar. Detta bekräftas av rådande
kösituation, se tabell 1 (Dock är det viktigt att ta hänsyn till att valfriheten ännu inte
släppts helt fri). Utbyggnaden de senaste åren har balanserat upp mot behovet och kan
anses någorlunda tryggat de kommande åren. För att inte få ett överskott i förhållande till
söktryck kan det finnas skäl att skjuta nybyggnation Skra Bro fram i tiden.

Figur 11.
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4.1.4.11 Föreslagna anpassningar för att nå rätt volym i område
Hisingen
Om område Hisingens föreslagna anpassningar lägges samman enligt ovanstående
diagram, figur 11 samt tabell 17, 18 och 19, kan det konstateras att området på en
aggregerad nivå, tillsammans med det konstaterade sökmönstret, under planperioden
kommer vara i bättre balans. Anpassningarna omfattar:
Tabell 17. Möjlig ökning av platser under planperiod

Tabell 18. Möjlig minskning av platser under planperiod

4.1.4.12 Behov ställt mot produktion Hisingen
Tabell 19. Skillnaden mellan verksamhetens bedömda behov och redovisad produktion
permanentlägenheter vid möjlig anpassning för Hisingen.
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4.1.5 Korttidsplatser och avlösningsplatser – bedömning
2021 – 2026
Efter en sammanvägning av nuläge och identifierade drivkrafter och hur de påverkar ses
att det genom denna plan kommer skapa en balans mellan stadens produktion i egen regi i
förhållande till bedömt behov avseende stadens korttidsplatser och avlösningsplatser, se
figur 12 och tabell 20 samt figur 13 och 21.
Behovet av platser för korttidsvistelse är uttryckt i årsplatser. För korttidsplatser ses ett
behov av 186 platser från 2022. För avlösning ses ett behov av cirka 34 platser.
I samband med att två stora korttidsenheter har avvecklats respektive står inför
ombyggnation har en omstrukturering av lägenheter i vård- och omsorgsboende till
korttidsplatser ägt rum. Förändringen implementeras under 2021/2022 och kommer ge
möjlighet till 186 korttidsplatser och 34 avlösningsplatser. Möjlighet till ytterligare
omstrukturering kommer finnas om behov föreligger. Bedömningen är att behovstäckning
för korttidsplatser är i balans.
År 2019 har ett nytt ramavtal upphandlats vilket från 2020 ger vid behov möjlighet till 84
platser hos externa leverantörer. Bedömningen är att med tillskottet av externa
korttidsplatser på ramavtal kan fluktuationer i behov hanteras.

Figur 12.
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Tabell 20. Skillnaden mellan bedömt behov och redovisad produktion korttidsplatser

Figur 13

Tabell 21. Skillnaden mellan bedömt behov och redovisad produktion avlösningsplatser
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4.2 Utbyggnadsbehov i perspektivet närtid och
framtid
Genom nytillskott under planperioden bedöms det ökade behovet om cirka 70 platser per
år vara täckt fram till 2028 förutsatt att externa aktörers möjligheter att tillhandahålla
lägenheter nyttjas fullt ut. Enligt uppdaterad behovsprognos ställt mot produktion finns
ett behov av cirka 80 nya platser per år från 2028 till 2040. Eventuella förändringar inom
hälso- och sjukvården avseende till exempel medelvårdtider och gränssnitt kan påverka
behovet. Konsekvenser av en ökad medellivslängd beror på i vilken utsträckning
omsorgsbehovet förskjuts framåt i tiden till högre ålder eller att detta inte sker.
Det kommer fortsatt ställas stora krav på tidig framförhållning och väl framarbetad
strategi för att möta den förväntat stora behovsökningen av vård- och omsorgsboende. En
mycket viktig parameter i samband med nyetablering av vård- och omsorgsboenden, men
även planering av redan etablerade vård- och omsorgsboende inför omstrukturering,
handlar om hur äldre människor resonerar kring flytt till ett vård- och omsorgsboende.
Var och hur vill äldre bo i förhållande till var och hur de bor i dagsläget? Kunskapen
kring dessa förhållanden behöver öka, arbetssätt och verksamhetsstöd behöver utvecklas
för att kunna följa trender.
En möjlighet för att skapa handlingsutrymme för en bättre planering, som Äldre samt
vård- och omsorgsnämnden kan arbeta för, är att efterfråga framtagande av byggklara
tomter i ett tidigt skede. För att hitta dessa lämpliga tomter för nya vård- och
omsorgsboende behöver kopplingen mellan markanvisning och lokalbehovsplan stärkas.
Det sker även regelbundna dialoger med privata byggaktörer för att skapa delaktighet för
dem att delta i utbyggnaden av vård- och omsorgsboenden. Tankar har framkommit
gällande att från Göteborgs stads sida bli mer proaktiv i dialogen gällande att förmedla
Göteborgs stads syn på hur vård- och omsorgsboende bör utformas vid inhyrning och
upphandling av extern drift.
Då det framtida behovet av fler lägenheter i vård- och omsorgsboende är omfattande
innebär det att stadens förmåga att bygga, äga och driva dem kan bli ansträngd. En
möjlighet kan, utöver att staden i första hand har drift i egen regi, vara slutande av avtal
för extern drift som en del i strategin för behovstäckning. Med kunskap om ovan ses att
vägledande beslut om fördelning mellan egen och extern regi, för uppförande respektive
drift, skulle underlätta verkställigheten av planen och bör därför övervägas.
Lokalförsörjningsplanen beskriver att Stadens egna projekt har haft svårt att hålla uppe
tempot och utan de externa tillskotten 2019 hade det funnits behov av att köpa platser
utanför Göteborg. Men från 2022 kommer det att finnas ett möjligt överskott av
lägenheter i vård- och omsorgsboende, när de externa inkluderas.
SLK – Planering och analys ser att det planeringsmässigt ska finnas en viss överkapacitet
av projekt i tidigt skede. Detta ger förutsättningar att kunna välja var i staden och när i
tiden dessa platser önskas tillgängliga. En planeringsmässig överkapacitet är också
nödvändig för att kunna hantera renoveringar utan tillfälliga evakueringslokaler.
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4.3 Lokalkostnadsanalys
Här redovisas Äldre samt vård- och omsorgsnämndens lokal-, drifts- och
hyreskostandsmässiga faktorer av betydelse för nämndens verksamhet avseende vård och
omsorgsboende.

4.3.1 Sammanställning ekonomi vård- och omsorgsboende
2021
Årlig hyreskostnad för vård- och omsorgsboende (inklusive korttidsenheter) uppgår 2021
till cirka 396 mkr, se figur 14 samt tabell 22. I samband med nya hyressättande principer
kommer hyreskostnaderna justeras inför 2022.

Figur 14.
Tabell 22. Fördelning hyresekonomi per stadsområde
Stadsområde
År 2021
Nordost
60 mkr
Centrum
141 mkr
Sydväst
92 mkr
Hisingen
103 mkr
Totalt
396 mkr

4.3.2 Kvalitetshöjning, reinvestering och underhåll
Efter justering kommer ovan beskriven lokalkostnad innefatta beslutade och påbörjade
reinvesteringar och verksamhetsanpassningar som planeras utföras 2022 i enlighet med
den nya hyresmodellen. Kommande nu kända behov av reinvestering är omfattande och
handlar om att ta fram grundläggande förutsättningar för de olika fastigheterna och avser
bland annat:
•
•
•
•
•

Krisförberedande åtgärder
Uppdrag komfortkyla/solskydd
Utemiljö
Uppdrag infrastruktur IT
Generellt eftersatt underhåll
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4.3.3 Nyinvestering
Göteborgs stad står fortsatt inför stora investeringar avseende utbyggnad för att möta
behov av vård- och omsorgsboende för äldre. I ovan plan är 2 nya boenden i den egna
regin medräknade där tidpunkt för genomförande ännu inte är beslutat. Det gäller
•
•

Skrabro Vård- och omsorgsboende på Hisingen
Utby Vård- och omsorgsboende i Nordost

Det pågår detaljplanearbeten inom stadsbyggnadskontoret som berör vård- och
omsorgsboenden. Ett handlar om ersättningsmark för Åkershus Vård och omsorgsboende.
Planen är att riva nuvarande Åkershus till förmån för nybyggnation av grundskola.
Åkershus är en byggnad från 1976 som är i stora behov av omfattande renovering, eller
alternativt ersättas med nybyggnation.
Ytterligare detaljplanearbete berör stadsdelen Kärra. Här finns möjlighet att se över
fastigheterna Lillekärr Södra 51 samt Kärrahus Vård- och omsorgsboende. Dialog pågår
med stadsledningskontoret, stadsbyggnadskontoret och äldre samt vård- och
omsorgsförvaltningen om möjliga lösningar.
Det pågår dessutom ett arbete med en möjlig ombyggnation av tidigare korttidsenheten
Toftaåsen. Byggnaden är tomställd och evakuerad sedan december 2020. Fastigheten
innehåller även ett storkök som är i produktion. Lokalförvaltningen har ännu inte påbörjat
projektering då förstudiekalkylen inte upplevs täcka eventuella oförutsedda utgifter.
Dialog och analys pågår om projektet är lämpligt att genomföra med tanke på
projektkostnader och andra alternativ inom stadsområdet.
Beroende på framåtskridandet i planer för de olika objekten behöver ställningstagande tas
i samband med revidering av plan.

4.3.4 Kostnader för tomställda lokaler
Behov att gå ur lokaler för vård- och omsorgsboende under 2021/2022 handlar främst om
att fastigheterna är mycket undermåliga och att det påverkar såväl boendemiljö som
arbetsmiljö (Toftaåsen, Hammarhus och Lotsen). Avveckling av Stadsmission Götaholm
(2022) grundar sig även här i icke ändamålsenliga lokaler, samt att entreprenadavtalet inte
medgav ytterligare förlängning. För att få god balans i behovstäckning från 2023 ses ett
fortsatt behov av att lämna icke ändamålsenliga lokaler (små enheter med mindre än 30
platser) som är svåra att få en god driftsekonomi i.
Totalt handlar det om cirka 400 platser, varav 253, är beslutade, under tidiga
planperioden 2021 – 2026, se tabell 23. Beroende på om objektet är en extern inhyrning
eller av staden egenägd fastighet påverkas nämndens ekonomi. En extern inhyrning ger
möjlighet till att gå ur lokal vid avtalsperiodens slut utan fortsatta kostnader men vid en
egenägd fastighet kvarstår, i och med de nya hyressättande principer, fortsatta
driftskostnader för nämnden. Beroende på vilka ställningstagande som tas avseende hur
lokalbanken framöver ska fungera, kan kostnaderna komma att förändras.

Tabell 23. Redovisning av kostnader för tomställda lokaler enligt hyra 2021
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2021
2022
2023
2024
2025
2026
Hyreskostnader Hyreskostnader Hyreskostnader Hyreskostnader Hyreskostnader Hyreskostnader
tomställda
tomställda
tomställda
tomställda
tomställda
tomställda
Objekt
Regi
Åtägrd
Platser lokaler
lokaler
lokaler
lokaler
lokaler
lokaler
Toftaåsen (korttid)
LF fastighet Eventuell ombyggnation
80
6 749 245
6 749 245
6 749 245
6 749 245
0
0
Kallebäck
LF fastighet Utreda andra kommunala ändamål
22
2 528 499
2 528 499
2 528 499
0
0
0
Hammarhus (vob + korttid) Inhyrning
Säga upp hyreskontrakt
102
1 694 605
0
0
0
0
Götaholm (9 mån)
Inhyrning
Säga upp hyreskontrakt
27
3 699 153
3 699 153
0
0
0
Lillekärr (korttid)
LF fastighet Utreda andra kommunala ändamål
22
2 981 867
2 981 867
2 981 867
2 981 867
2 981 867
Enheter med mindre bra LF fastighet/ Utreda/avyttra/riva/säga upp
förutsättningar
inhyrning
hyreskontrakt
180
0
6 162 002
11 889 736
5 727 734
5 727 734
5 727 734
433
9 277 744
23 815 372
27 848 501
15 458 846
8 709 601
8 709 601

4.3.5 Ny hyressättande princip för stadens
verksamhetslokaler
Kommunfullmäktige har tagit beslut om en ny hyressättande princip för stadens
verksamhetslokaler. Den nya hyresmodellen baseras på faktiska kostnader och ger en
internhyra enligt självkostnadsprincipen.
Generellt sett ses en styrka att Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i högre grad
kan påverka hur och när underhåll och verksamhetsanpassningar ska utföras samt vilka
åtgärder som Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen önskar gå vidare med utifrån
underhållsplaner. Dock behöver kunskap avseende hur fastigheter och lokaler ska
förvaltas finnas hos lokalförvaltningen och likaledes måste kunskap om verksamhetens
behov finnas hos Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Detta kräver ett väl
utvecklat samarbete och en nära dialog mellan lokalförvaltningen och Äldre samt vårdoch omsorgsförvaltningen. Ett samarbete som ännu inte är fullt utvecklat och som inte
kan vara fullt utvecklat eftersom båda parter behöver se över sina interna processer och
även bemanning för det. Det handlar till exempel om lokalförvaltningens långsiktiga
fastighetsplanering kopplat till fastigheters livslängd eller om Äldre samt vård- och
omsorgsnämndens ram- och funktionsprogram för kvalitet.
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ser fördel i att fortsätta förbättra styrningen
genom ramprogram och tekniska krav och anvisningar så att målgrupper på ett bättre sätt
synliggörs. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ser även att det inom
Lokalförvaltningen behöver finnas mer riktad kunskap och kompetens för att möta behov.

5 Riskanalys
Syftet med denna Lokalbehovsplan är att säkerställa den totala volymen av antalet
lägenheter i vård- och omsorgsboende och korttidsplatser i staden, geografisk spridning,
inriktning när det gäller behov, koppling till den enskildes val, men även att kunna
säkerställa ett utbud när det gäller tillgång och efterfrågan för mindre gruppers behov.
En gemensam planering förutsätter att alla ställer sig bakom att förutsättningarna är
hållbara. Det krävs gemensamt accepterade spelregler och en hållbar och långsiktig
strategi som nämnden ställer sig bakom. Det förutsätter en effektiv samverkan för ett
optimalt nyttjande och att nämnden och förvaltningen gemensamt följer upp och i
samverkan vidtar åtgärder när detta krävs. Med hänsyn till förändringar i behov gällande
såväl permanentlägenheter som korttidsplatser krävs ständig uppföljning och anpassning.
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Förändringar i drivkrafter såväl politiska som förändringar i befintliga verksamhetslokaler
och påverkan gällande befolkningsmässiga förändringar gör att
planeringsförutsättningarna är instabila. En sammanvägning av förändring i samtliga
drivkrafter ger en komplex bild av vad nämnden står inför. Nämndens primära risker
handlar om:
•

Konsekvenser av minskad ram utifrån ålderstilldelning
I budgethandlingen inför 2021 beräknas befolkningen, i linje med SLK.s
befolkningsprognos, bli lite äldre kontinuerligt och för att inte överskatta framtida
behov läggs en förändringsfaktor in med 0,2 procent för befolkning 85 år och
äldre samt 0,4 procent för befolkning 65-84 år. Det innebär att förvaltningen får
lite mindre pengar varje år per invånare i ålderstilldelning. Denna faktor är inte
medräknad i föreliggande behovsprognos som baseras på ett faktiskt årligt utfall.
Därmed blir det viktigt för förvaltningen att följa om ovan nämnda faktor speglar
det verkliga behovet i respektive åldersgrupp samt anpassa och styra
verksamheten för att möta behovsbilden. Styrkan ligger i att systematiskt följa
upp planen och värdera förändringar i respektive drivkraft och
hur förändringar förhåller sig till varandra.

•

Hantering av befarat överskott i nutid – tomställda lokaler
Den långsiktiga behovsprognosen talar om en utbyggnad av ett vård- och
omsorgsboende om året fram till år 2040. I ett räkneexempel som utgår ett vårdoch omsorgsboende med 100 lägenheter visar att investeringar omfattar drygt 300
miljoner om året, drygt 6 miljarder fram till år 2040. Detta motsvarar en ökad
hyreskostnad på initialt 30 miljoner per år och upp till 300 miljoner per år från
2040. Av detta beräknas 30 procent vara intäkter från den enskilde, i detta ingår
såväl den egna lägenheten som gemensamhetsutrymmen som finns att tillgå inom
fastigheten.
Budget 2021 tar upp vikten av flexibilitet och att fler aktörer får vara med och
investera i välfärden om nya vård- och omsorgsboenden ska tillkomma. I linje
med detta har externa bidragit till en god behovstäckning då de ser att offentliga
aktörer är attraktiva hyresgäster på sikt och har på så sätt bidragit till att säkra
behovstäckning fram till 2028. Det handlar om 10 nya vård- och omsorgsboende i
privat regi och investering om dryga 3 miljarder.
I ett läge där signaler från flera olika håll i såväl stadens egna behovsprognoser
som nationella utredningar och statliga stöd uppmanar till byggnation av vårdoch omsorgsboende kan inte en alltför punktlig leverans i förhållande till behov
förväntas, processerna att bygga ett vård- och omsorgsboende är alltför komplext.
Då återstår att hantera det befarade överskott som kan uppstå i
utbyggnadsprocessen så att en bättre balans på sikt kan nås. Det är viktigt att
lokalbanken finns kvar som funktion då det synliggör de lokaler som en
verksamhet/förvaltning inte har behov av. Det är än mer viktigt att det finns
former för hur en finansiering kan ske och att det finns incitament för att få driv i
att hitta andra kommunala ändamål alternativt säga upp för avyttring eller
rivning.
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Sedan 2020 saknas kommuncentral finansiering för lokalbanken. Detta innebär
att tidigare möjligheter till ekonomisk kompensation inte längre finns när
verksamheten lämnar lokaler man inte behöver. Äldre samt vård- och
omsorgsförvaltningen påpekar att resurser för att täcka in dessa kostnader
behöver tillföras Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, så att det inte blir
konsekvenser för verksamheten. Om en större andel av Äldre samt vård- och
omsorgsnämndens totala ram går till kostnader som är knutna till fastigheter så
kommer bemanningen behöva minska och därmed kvalitet.
Kostnader för tomställda lokaler behöver sättas i relation till de omfattande
investeringar som behovsutvecklingen visar att Göteborgs stad står inför. Att då
gå ur icke ändamålsenliga lokaler som inte är driftseffektiva bör ses som en
möjlighet att för den äldre skapa bättre kvalitet. En annan aspekt är att det är än
mer kostsamt att ha utgifter för ett vård- och omsorgsboende i full drift och
samtidigt ha låg beläggning genom enstaka platser på flera enheter. Detta gäller
såväl den egna regin som för extern regi.
En befarad ekonomisk risk som förvaltningen står inför ligger i att ha låg
beläggning i den egna regin samtidigt som platser köpts externt i samband med
att den enskilde fritt får välja. Samtidigt ses en risk att inte kunna ha en god
behovstäckning avseende både kort och lång sikt om de privata alternativen inte
används. En strategi för att säkerställa en god balans i behovstäckning är att
genomföra strukturell anpassning genom att avveckla enheter med mindre bra
förutsättning. Förvaltningen har identifierat cirka 400 platser, varav 253 är
beslutade, under tidig planperiod. Detta kommer ge förvaltningen en årlig
kostnad i form av tomställda lokaler som högst 28 miljoner och som lägst 9
miljoner under tidig planperiod. För dessa kostnader, som enligt de nya
hyresprinciperna kommer belasta verksamheten, är bedömningen att nämnden har
behov av en ökad ramtilldelning inför 2022 och fram till 2026.
•

Säkerställa strategi för att säkra behovstäckning i ett långsiktigt perspektiv
I samband med att enheter med mindre bra förutsättningar avvecklas måste
behovstäckning i det långsiktiga perspektivet dock säkras från 2028. Även i detta
perspektiv är det av vikt att samtliga leverantörer ges möjlighet att ha en bra
beläggning, annars finns det risk att tillgången på lägenheter äventyras då aktörer
inte kan hålla lägenheter tillgängliga utan intäkt på dem.
Planeringsförutsättningarna är i nuläget komplexa och oförutsägbara. Ett exempel
på detta är att det ännu inte fattats beslut om vilken grad av valfrihet som ska
råda. En observerad effekt är att det under 2021 har gått från ett möjligt överskott
till ett underskott när privata aktörer avvaktat öppnande av nya enheter. Ett annat
exempel är att det inte finns någon tydlig viljeinriktning gällande andel privata
kontra Göteborgs stads egen regi som ska få etablera sig. Den avtalsmodell
(ramavtal utan platsgaranti) som staden i dagsläget har, baseras på behov av
tydlighet och ömsesidighet för att underlätta avtalsparternas långsiktiga
planering.
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I strävan efter en bra planering har förvaltningen valt att ta hänsyn till de
styrdokument som finns att tillgå, budget, antagna riktlinjer för ramprogram med
sikte att för den enskilde kunna tillhandahålla vård- och omsorgsboende av god
kvalitet i områden där man önskar bo. Då det framtida behovet av fler lägenheter
i vård- och omsorgsboende är fortsatt omfattande innebär det att stadens förmåga
att bygga, äga och driva dem kan bli ansträngd. Därför bör de privata alternativen
ses som ett viktigt bidrag till god behovstäckning.
•

Konstaterad underhållsskuld och nya hyressättande principer
Enligt den nya hyresmodellen så kommer Äldre, vård- och omsorgsnämnden ha
lägre hyreskostnader. Detta kan tyckas positivt men påverkas av ett konstaterat
långvarigt eftersatt underhåll. Inrättande av den nya hyressättande principen kan
liknas vid övertagande av en fastighetsportfölj där priset baseras på fastigheternas
värde vid övertagandet. För att kunna återställa värde i fastigheterna och
förhindra förkortad livslängd krävs investering till det eftersatta underhållet. För
att planera detta krävs en kvantifiering av det eftersatta underhållet utifrån vad
som behöver göras per fastighet.
En okulär kartläggning visar att reinvesteringen kommer att vara omfattande, se
förvaltningens bedömning om reinvestering. Som en följd av mångårigt eftersatt
underhåll syftar reinvesteringar till att skapa en rimlig basnivå ur
kvalitetssynpunkt. Detta kommer generera en ökning av hyreskostnader under
överskådlig tid. Även om underhålls- och investeringsvolymerna är stora i nutid
och närtid, kommer underhållsbehovet på längre sikt att plana ut till normala
nivåer. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen vill lyfta behovet av att
resurser för att täcka in dessa kostnader tillförs Äldre samt vård- och
omsorgsnämnden i takt med ökade hyreskostnader. Om detta inte sker ses samma
konsekvenser som beskrivs ovan i samband med hantering av tomställda lokaler
det vill säga det kommer innebära att bemanningen behöver minska och därmed
också kvalitet.
Omställning ny hyresmodell – kräver ett förändrat arbetssätt och en mycket högre
grad av samplanering (Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och
Lokalförvaltningen). Det krävs att gemensamma plattformar skapats och att
arbetet synkroniseras. Viktigt att arbetssätt kan sättas innan man för in ny
hyresmodell. Enligt de nya hyressättande principerna så regleras 2022 års hyra
under våren 2023 på grund av avräkningar som för lokalförvaltningen blir kända
först under början av 2023. Detta kan få stora konsekvenser som direkt påverkar
verksamheten. Behov finns därför att Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
får göra en avsättning, något som nuvarande regelverk inte tillåter.

•

Förutsättningar för att uppnå en vård- och omsorgsmiljö av god kvalitet
En utmaning som förvaltningen ser vid en valfrihetssituation handlar om det
faktum att stadens egna vård- och omsorgsboenden har stora skillnader i standard
och flertalet är i behov av upprustning. Denna utmaning påverkas av ett
konstaterat eftersatt underhåll som pågått under många år och lokalförvaltningens
prioriteringsordning, som idag inte beaktar attraktiviteten ur ett kundperspektiv.

Äldre samt vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsplan för vård- och omsorgsboende
för äldre 2021

50 (51)

För att svara upp mot Göteborgs stads budget 2021 gällande rätten till likvärdig
service, vård och omsorg och god kvalitet oavsett var i staden man bor, behöver
det skapas förutsättning så att lokaler och utemiljö på ett ändamålsenligt sätt
stödjer detta. För att ta vara på möjligheten avseende upprustning samt
kvalitetshöjning ur attraktivitetssynpunkt och för att främja hälsa, som ges under
planperioden (2021-2026) och innan förväntad ökning av behov.
Därmed är det viktigt att ta fram en tydlig idé avseende utformning gällande
stadens vård-och omsorgsboende med koppling till evidens inom området. Detta
kan komplettera fastlagt ramprogram och mynna ut i en gemensam inriktning
som är kommunicerbart till alla (blivande hyresgäster, medarbetare, arkitekter,
byggbolag med flera) som berörs av verksamheten, oavsett om boendet drivs i
egen regi, ramavtal eller inhyrning. En mer proaktiv kontakt med externa
leverantörer behöver utvecklas där såväl stadsplanering som behov och
utformning av vård- och omsorgsboende kommuniceras.

Äldre samt vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsplan för vård- och omsorgsboende
för äldre 2021
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