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Inledning 
I genomlysningen som genomfördes 2015 avseende äldreomsorgens- och sociala 
omsorgsförvaltningens verksamheter i projektet ”Ett gott liv var dag” synliggjordes ett antal 
prioriterade områden att arbeta vidare med. Ett prioriterat område var att skapa tillgängliga 
bostäder för äldreomsorgens- och sociala omsorgsförvaltningens målgruper. I denna delrapport 
redovisas kartläggning och åtgärdsplan utifrån äldreomsorgens målgrupper. Stadsdelsnämnden 
Öster gav förvaltningen i uppdrag att:  
 

 Kartlägga beståndet av tillgängliga bostäder 
 

Följande delar ska belysas  

o Bostäder och gemensamhetsutrymmen som är ändamålsenliga med hänsyn till 

tillgänglighet och arbetsmiljö 

o Förutsättningar för att driva en effektiv verksamhet med god kvalitet för brukaren 

o Kvarboendeprincipen 
 

 Ta fram en långsiktig åtgärdsplan för tillgängliga bostäder för målgruppen 
 

Följande delar ska belysas 

o Se över om- och nybyggnation och eventuella nedläggningar 

o Definiera olika boendeformer och se över behov och efterfrågan fram till år 2026 

o Ge förslag på boendelösningar samt behov av inriktning och profilering  

o Se över hur användningen av bostadsanpassade lägenheter och hur Bokvämt 

certifieringen av bostäder kan vidareutvecklas 

 

Metod 
Kartläggning och åtgärdsplan har tagits fram av Kommungemensam äldre- och 
funktionshinderverksamhet, stadsdel Öster. En projektorganisation tillsattes med projektledare, 
styrgrupp, beredningsgrupp, arbetsgrupp från berörda nämnder och förvaltningar. Deltagare har 
varit politiker, tjänstemän, fastighetsägare samt representanter från pensionärsråd och 
funktionshinderråd.  
 
För att ta del av medborgarnas synpunkter anordnades också en medborgardialog. Projektledaren 
har kontinuerligt haft dialog med verksamhetsföreträdare inom Borås Stad och andra kommuner 
i Borås Stads storlek.   
 

Definition av olika boendeformer 
Inom äldreomsorgen förekommer ett flertal olika boendeformer för äldre. Se definition nedan.  

 

Bokvämt – gör det möjligt att bo bekvämt hela livet 
Detta är ett tryggt boende oavsett ålder med eller utan funktionsnedsättning. Bokvämt är en 
samverkan mellan Borås Stad, fastighetsägare, brukarorganisationer och intresseorganisationer. 
Lägenheterna har genomtänkta lösningar för en högre tillgänglighet samt möjliggör deltagande i 
aktiviteter och delaktighet till att påverka boendemiljön. Borås Stad har en utsedd person som 
besiktigar och certifierar Bokvämt-lägenheter i enlighet med fastslagna kriterier i tre nivåer. Det 
krävs inget beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen för att flytta till en Bokvämt-certifierad 
lägenhet. Intresseansökan görs direkt till fastighetsägare som har Bokvämt-certifierade lägenheter.  
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Seniorbostäder 
En seniorbostad är ett funktionellt och bekvämt boende med möjlighet till gemenskap. Det är 
helt vanliga bostäder, ofta med bra läge och med närhet till kommunikationer. Tanken är att det 
ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren och samtidigt ett 
boende att kunna åldras i. Seniorbostäder finns i det ordinarie bostadsbeståndet och söks hos 
bostadsföretag. För att flytta in i en seniorbostad behövs inget bistånd enligt Socialtjänstlagen. 
Fastighetsägaren beslutar om åldersnivån och vem som får flytta in.  
 

Trygghetsbostäder 

Trygghetsbostäder är till för äldre som är för friska för äldreboende men som önskar mer 
trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Termen trygghetsbostäder 
kom 2008 så denna boendeform är relativt ny och utbudet fortfarande begränsat. Kriteriet för att 
få tillgång till en trygghetsbostad är att vara 70 år eller äldre.  
 
Till skillnad från vård- och omsorgsboende ingår varken mat, service, omvårdnad eller 
hemsjukvård. Finns behov av hjälp söker den enskilde hemtjänst/ hemsjukvård på samma sätt 
som i ordinärt boende. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att 
boendet ska ge möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt ha utrymmen för gemensamma 
måltider. Det ska också finnas en aktivitetssamordnare som dagligen kan stödja de boende under 
vissa tider. Det krävs inget beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen för att flytta till en 
trygghetsbostad. Trygghetsbostäder finns i det ordinarie bostadsbeståndet och söks direkt hos 
fastighetsägaren.   
 
Vård- och omsorgsboende (är det nya begreppet för äldreboende, enligt Äldreboende-
delegationen) 
Vård- och omsorgsboende, ofta även kallat för särskilt boende, är ett boende för de som behöver 
service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger alla hjälpinsatser som behövs i vardagen 
inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, liksom 
regelbundna läkarbesök. För att flytta till denna boendeform krävs utredning och bistånd enligt 
Socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsboenden med speciell inriktning kan utformas utifrån behov. 
 
 

Kartläggning av tillgängliga bostäder för äldre i Borås Stad 
Kommungemensam äldreomsorg genomförde i samråd med stadsdelsförvaltningarna en 
kartläggning av tillgängliga bostäder för äldre hösten 2015. Kartläggningen finns i sin helhet som 
bilaga i denna utredning. (Bilaga 1. Kartläggning tillgängliga bostäder) 
 
Bokvämt certifierade lägenheter 
Enligt uppgift från Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-12-06 finns det ca 700 certifierade 
lägenheter i Borås Stad. Lägenheterna finns i centralorten och i kommunens övriga tätorter.  
 
Seniorbostäder 
Ca 15 olika enheter har seniorbostäder i sitt bostadsbestånd. Seniorbostäder finns i centralorten 
och i ett flertal av kommunens övriga tätorter. Lägsta ålder för inflyttning är 55 eller i några fall 
65 år. 
 
Trygghetsbostäder 
I Borås Stad, finns enligt kartläggningen 221 lägenheter enligt denna kategori. Alla 
trygghetsbostäder är certifierade utifrån Bokvämts tre nivåer av tillgänglighet. I de nuvarande 
riktlinjerna i Borås ska den som fyllt 85 år ha företräde samt personer som blivit ensamma efter 
att de flyttat med som medboende till vård- och omsorgsboende. I Borås Stads åtagande ingår att 
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stå för kostnaden för en aktivitetssamordnare. Som riktlinje bekostar kommunen en halvtidstjänst 
för boende med upp till 30 lägenheter, en 75-procentig tjänst för 31-60 lägenheter och en 
heltidstjänst för 61 lägenheter eller fler. För gemensamhetsytan ger Borås Stad bidrag på 75 
procent av den genomsnittsliga kvadratmeterhyran på lägenheterna. Bidraget gäller dock högst 
för två kvadratmeter sådan yta per lägenhet.  
 
Vård- och omsorgsboende (särskilt boende) 
Det finns ett tjugotal boenden i Borås Stad där minsta boendet har 16 platser och det största 120 
platser. Totalt finns 905 platser, 401 för personer med somatisk sjukdom och 504 för personer 
med demenssjukdom. I Borås Stad erbjuds de äldre som erhåller varaktigt mer än 100 utförda 
hemtjänsttimmar i månaden en möjlighet att få ett beviljat bistånd för att flytta permanent till 
vård och omsorgsboende. Totalt finns 57 lägenheter som möjliggör parboende och i dagsläget 
står två par i kö för en sådan lägenhet. Det finns 52 lägenheter med finsktalande personal. Av 
dessa är 12 för personer med somatisk sjukdom och 40 för personer med demenssjukdom. 

 

 

Bostadsanpassning 
När en person, i det egna boendet, inte längre klarar sig själv t ex p.g.a. nedsatt rörelseförmåga, 
kan ansökan om bostadsanpassning göras. En bostadsanpassning möjliggör fortsatt självständigt 
liv samt förlängning av kvarboendet i bostaden. Om personen, vid ett senare tillfälle, flyttar till 
annan boendeform monteras bostadsanpassningen ner. Tankar finns om huruvida en 
bostadsanpassad bostad skulle kunna ”nyttjas” av annan person med liknande behov i stället för 
att monteras ner. Bostadsanpassning utgår från individens behov och regleras utifrån ”lagen om 
bostadsanpassning 1992:1574”. Även om vissa personers behov av bostadsanpassning råkar 
sammanfalla med någon annan persons behov så är ovanstående hantering inte möjlig och rimlig 
i någon större omfattning.  
 

 

Fysisk tillgänglighet och fysisk arbetsmiljö  
Borås Stad arbetar med att göra staden tillgänglig vilket konkret innebär delaktighet och 
granskning av tillgänglighet vid byggnation av t ex bostäder och mötesplatser. Arbetet utgår 
utifrån Västra Götalands riktlinjer för fysisk tillgänglighet och tar hänsyn till tillgängligheten i alla 
skeden av ny-, om- och tillbyggnation.  
 
Borås har ett aktivt funktionshinderråd vilket ger möjlighet att påverka kommunens arbete redan 
i planeringsstadiet. Rådet är rådgivande och till för samråd, informationsutbyte och svarar 
på remisser från kommunen i olika frågor.  
 
I kartläggningen av tillgängliga bostäder för äldre som genomfördes hösten 2015 inventerades 
vilka vård och omsorgsboenden som hade något sämre standard än övriga boenden, antingen på 
grund av läget och/eller enhetens utformning. Dessa boenden var: 
 

 Ängsjöparken, Rydboholm. Fastighetsägare är Viskaforshem. Avtal gäller tom 2020-01-31 
 

 Källahaga, Viskafors: Fastighetsägare är Viskaforshem. Avtal gäller tom 2018-12-31 
 

 Klintesväng 4-10 (Sjöboklint), Sjöbo. Fastighetsägare av Klintesväng 4-8 är Borås Stad, 
Klintesväng 10 ägs av AB Bostäder. Avtal gäller tom 2019-01-31 

 

 Sörmarksagatan 201, 203 och 205, Trandared. Fastighetsägare är Hemsö Fastighets AB 
Avtal gäller tom 2018-12-31 

  

 Björkhaga, Seglora. Fastighetsägare är Borås Stad.  

http://www.vgregion.se/sv/Enheten-for-rattighetsfragor/Tillganglighet/
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Under våren 2016 genomfördes en granskning av den fysiska tillgängligheten av ovanstående 
boenden. Till grund för granskningen användes Västra Götalands riktlinjer för fysisk 
tillgänglighet. Borås Stads tillgänglighetskonsulent var behjälplig i granskning, bedömning och 
tolkning av resultatet. Utöver detta har också information inhämtats från kartläggningen av 
tillgängliga bostäder som genomfördes hösten 2015 samt samtal med ansvariga enhetschefer på 
respektive boende. Den insamlade faktaunderlaget har sammanställts i en matris och beskrivs 
kort utifrån varje boende. Se nedan.  
 
Granskningen fokuserade på fyra områden;  
 

 Allmän standard – storlek på lägenhet, storlek och tillgång till gemensamhetsutrymmen, 
toalett, hygien- och duschutrymmen, hiss, personalutrymmen 
 

 Utomhusmiljö – nivåskillnader i närområdet, balkong/ altan, tillgängliga promenadstråk 
 

 Närhet till service – buss, livsmedelsaffär, bank 
 

 Fysisk arbetsmiljö – fri yta för att kunna utföra t ex förflyttningar, taklyft, ljus och 
ljudnivå, flerplansboende 

 

Vård- och 
omsorgsboende 

Allmän 
standard 

Utomhusmiljö Service Fysisk 
arbetsmiljö 

Ängsjöparken     

Källhaga     

Klintesväng 4-8      

Klintesväng 10     

Sörmarksgatan      

Björkhaga     

För att ta del av hela inventeringen hänvisas till www.t-d.se.  
 
Förklaring av färgläggning ovan 

Godkänd utifrån lag, riktlinje då det gäller fysisk tillgänglighet och arbetsmiljö 

Finns brister men kan åtgärdas för ökad fysisk tillgänglighet och arbetsmiljö    

Inte godkänd. Brister utifrån lag, riktlinje då det gäller fysisk tillgänglighet och arbetsmiljö 

 
Nedan följer korta beskrivningar av varje boende utifrån kartläggningen som genomfördes 
hösten 2015 och från granskningen av Borås Stads tillgänglighetskonsulent. Information har 
också inhämtats från senast genomförd skyddsrond, medarbetarenkät 2015 och eventuella 
utlåtanden från Arbetsmiljöverket.   
 
Ängsjöparken 
Små gemensamhetsutrymmen och tillgängligheten inomhus är begränsad. Dörrar är för smala. 
Den handikapptoalett som finns är för liten och det är för smalt i duschutrymmet. Det finns 
saker som går att åtgärda såsom ledstråk, för höga trösklar. Taklyftar saknas. Utemiljön är bra, 
med insyn in på förskola och folk som rör sig runt omkring.   
 
Skyddsrond Änsjöparken fysisk Arbetsmiljö 
Vid skyddsrond 160406 noterades ett flertal brister gällande ventilation och drag från fönster och 
dörrar in i lägenheterna. Hög ljudvolym från diskmaskiner i köken. Personalrum finns, dock inte 
på varje våning och personalkylskåp saknas. Både lång- och kortsjukskrivning misstänks bero på 
arbetsrelaterad sjukdom. 
 
Arbetsmiljöverket Ängsjöparken  

http://www.t-d.se/
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Det finns inga utlåtanden från Arbetsmiljöverket.  
 
Medarbetarenkät Ängsjöparken  
Enkäten innehåller inte specifika frågor gällande fysisk arbetsmiljö. Generellt visar Ängsjöparken 
likställt resultatvärde på medarbetarenkäten i jämförelse med Stadsdelsförvaltning Väster och 
Borås Stad som helhet.  
 
 
Källhaga 
Det som måste åtgärdas är utomhusbelysning, entrédörr som är något smal, för höga trösklar och 
den ena hissen är för liten. Dock finns en större hiss som håller måttet. Dagrummet fungerar bra. 
Lägenheterna är stora och håller mått för arbetsmiljön. Taklyftar saknas. Utemiljön tillgodoser 
inte dagens krav på möjlighet till utevistelse – begränsas av ett berg på baksidan och en gata på 
framsidan.  
 
Källhaga består av två våningsplan med 10 lägenheter på varje våningsplan. Efter 
brandinspektion har två lägenheter på övre plan tvingats stänga utifrån bedömning av att det inte 
går att genomföra säker utrymning.  
 
Skyddsrond Källhaga fysisk Arbetsmiljö 
Vid skyddsrond 160404 är den fysiska arbetsmiljön generellt god. Brist av personalrum påtalas 
samt separata omklädningsrum för män/kvinnor. Generellt finns behov av förrådsutrymmen.  
 
Arbetsmiljöverket Källhaga  
Det finns inga utlåtanden från Arbetsmiljöverket.   
 
Medarbetarenkät Källhaga  
Enkäten innehåller inte specifika frågor gällande fysisk arbetsmiljö. Generellt visar Källhaga något 
sämre resultatvärde på medarbetarenkäten i jämförelse med Stadsdelsförvaltning Väster och 
Borås Stad som helhet.  
 
 
Klintesväng 4-10 
Klintesväng 4-10 är inte bra lokalmässigt eftersom verksamheten är uppdelad på fyra hus vilket 
försvårar fysisk tillgänglighet, arbetsmiljö och personalbemanning.  
 

A-hus: Avdelning 1-2. Demensboende i två våningar. Vid entrén är belysningen för svag och 
trappan med ledstång saknar kontrastfärg. Hissen är tillräckligt bred men det är för smal yta 
utanför. Små hygienutrymmen samt att de gemensamma utrymmena upplevs för trånga. 
 

B-hus: Avdelning 3-6. Det så kallade ”höghuset” består av fem våningar med sex lägenheter på 
varje våningsplan. Trapphus, hiss, tvättstuga och gemensamma utrymmen i mitten. Personalen 
behöver arbeta över två våningsplan för att budgeteffektivt lösa scheman. Medför dålig överblick 
över vad som händer på våningarna. Gemensamhetsutrymmen håller måttet beroende på hur 
man möblerar. Boenderummen är bra. Hygienutrymmen är alldeles för små angående rörlighet 
för brukare och utifrån arbetsmiljön. Dessutom är handfaten för låga. Taklyftar saknas. Utemiljön 
har lite för hög lutning in till huset. Entréutrymmet är bra. Dock ingen optimal dörröppnare.  
 
C -hus: Avdelning 7-8. Huset är helt funktionellt angående tillgänglighet för brukare och 
arbetsmiljöns lägre krav. Taklyftar finns dock endast i två av 20 lägenheter 
 

D hus: Klintesväng 10, även kallad Klibbskivlingen. Huset består av tre våningar. Vissa 
dörrar är för smala. Toalettens dörröppning för smal och saknar handtag då det är skjutdörr. För 
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trångt ut till korridor från boenderum. För hög golvnivå ut till balkong. För låga handfat i 
hygienutrymmen och duschdelen i hygienutrymmet är för smalt. Duschvagn får inte plats samt 
att det är för smalt mellan toalett och vägg. Taklyftar saknas.  
 
Skyddsrond Klintesväng fysisk Arbetsmiljö 
Information saknas 
 
Arbetsmiljöverket Klintesväng  
Det finns inga utlåtanden från Arbetsmiljöverket   
 
Medarbetarenkät Klintesväng  
Information saknas 
 
 
Sörmarksgatan 
Består av tre separata enheter med 8 lägenheter i varje hus. Lägenheterna är stora men inte dess 
hygienutrymme där det saknas tillräckligt fri yta bredvid toalettstol. Ramp behöver breddas, 
dörröppnare saknas. Gemensamhetsutrymmet delas med kök/matplats/TV rum och är för litet. 
Bra ytor för övrigt i hela boendet. Ett par taklyftar finns. Personalutrymmen saknas. 
 
Skyddsrond Sörmarksgatan Fysisk Arbetsmiljö 
Vid skyddsrond 160414 påtalas brister av omklädningsrum för personalen. Ventilationen upplevs 
sämre i hus 201.  
   

Arbetsmiljöverket Sörmarksgatan 
Arbetsmiljöverket genomförde den 5 maj 2011 en granskning av arbetsmiljön på Sörmarksgatan 
201-205. Ärendet gällde riskbedömning vid arbete med enskilda brukare, tillgång till 
personalutrymmen och sophantering. Ärendet bekräftades avslutat 26 okt 2011 av 
Arbetsmiljöverket. 
 
Medarbetarenkät Sörmarksgatan 
Enkäten innehåller inte specifika frågor gällande fysisk arbetsmiljö. Generellt visar Sörmarksgatan 
högre resultatvärden på medarbetarenkäten i jämförelse med såväl Stadsdelsförvaltning Öster och 
Borås Stad som helhet.  
 
 
Björkhaga 
De är genomgående bra tillgänglighet i detta boende. Innemiljön har dock vissa nivåskillnader 
som det vid placering behöver tas hänsyn till. Det är en halvtrappa upp från entréplan men där 
finns hiss. Håller måttet för att personal ska kunna arbeta fritt utifrån tillräcklig yta. Taklyftar 
saknas. Utemiljön är mycket bra. De allmänna kommunikationerna är dock begränsade vilket 
försvårar för både besökare och personal.  
 
Skyddsrond Björkhaga fysisk arbetsmiljö 
Vid skyddsrond 160426 noteras att den fysiska arbetsmiljön är god. Det påtalas behov av att se 
över den ergonomiska utformningen då det gäller datorarbete.  
 
Arbetsmiljöverket Björkhaga  
Det finns inga utlåtanden från Arbetsmiljöverket.   
 
Medarbetarenkät Björkhaga  
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Enkäten innehåller inte specifika frågor gällande fysisk arbetsmiljö. Generellt visar Björkhaga 
något sämre resultatvärde på medarbetarenkäten i jämförelse med Stadsdelsförvaltning Väster 
och Borås Stad som helhet.  
 
  

Kvarboendeprincipen 
I slutet av 1940-talet och början av 1950 pågick en nationell debatt om äldre, handikappade och 
psykiskt sjukas förutsättningar när dessa enskildas möjlighet till att ekonomiskt, fysiskt eller 
psykiskt klara sig själv, inte förelåg och anhöriga eller andra inte fanns tillgängliga. Dessa personer 
hade fram tills dess flyttats till institutioner med eller mot sin vilja. Ivar Lo-Johansson 
genomförde en resa genom Sverige vid den här tiden och besökte sådana institutioner. Han skrev 
en bok om sina upplevelser, vilken sägs ligga till grund för Åldringsvårdsutredningen som 
tillsattes 1952. Ivar Lo Johansson och många andra uttryckte att den äldre inte ska behöva flytta 
till vården utan vården ska komma hem till den som behöver hjälp, vilket vid den tiden var en 
motsats till de tvångsförflyttningar som pågått. Detta sätt att se på den enskildes rätt att få service 
och vård i sitt hem fastställdes 1957. 
 
I Socialstyrelsens rapport 2011” Bostad i särskilt boende är den enskildes hem” hänvisas till två bärande 
principer inom äldreomsorgen, kvarboende och självbestämmande. I rapporten används 
kvarboendeprincipen i meningen att säkerställa att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt särskilda 
boende, exempelvis att demenssjuka kan bo kvar även om omsorgsbehovet förändras. 
I ”Äldreboendedelegationens slutbetänkande SOU 2008:113 formuleras att kvarboendeprincipen kan ha 
dragits till en ytterlighet genom att de äldre förhindras att flytta till ett särskilt boende med en 
felaktig hänvisning till kvarboendeprincipen. Socialstyrelsen har därför valt att föra in även 
självbestämmandeprincipen som grundläggande förutsättning i sin utredning om särskilda 
boendeformer för äldre. Den principen grundar sig i den lagändring som gjordes i 
Socialtjänstlagen 2011, när den nationella värdegrunden för äldre skrevs in, där självbestämmande, 
medinflytande och delaktighet är bärande begrepp och innebär att den enskilde väljer om denne 
vill ansöka om något och också tacka ja eller nej till ett erbjudande. 
 

Vård- och äldrenämnden har i Budget 2017 fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att utreda 
och modifiera kvarboendeprincipen så att den stämmer överens med människors förväntningar 
på äldreomsorgen. 
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Demografisk befolkningsutveckling i Borås Stad 
I december 2015 var antalet invånare 65 år och äldre i Borås Stad totalt 20 900 personer. Enligt 
befolkningsprognos från Statistiska Centralbyrån (SCB) ökar antalet framöver.  År 2025 beräknas 
antalet invånare 65 år och äldre i Borås Stad vara 23 500 personer. Av dessa beräknas 3 457 
personer vara 85 år och äldre. Se prognos för Borås Stads befolkningsutveckling 65 år och äldre 
nedan. 

 

Ålder 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

65-74 11 289 11 046 10 874 11 704 12 719 12 876 

75-84 6 628 7 979 9 169 9 093 9 131 10 002 

85-94 2 730 2 874 3 164 4 046 4 689 4 726 

95-99 223 236 258 288 336 479 

100-w 30 33 35 39 44 52 

Summa 20 900 22 168 23 500 25 171 26 919 28 135 

Prognos från SCB (20161202). Folkmängd 65 år och äldre i Borås Stad 
 

 
Antal äldre på vård- och omsorgsboende (Vobo) i Borås Stad (stadsdel Norr, Väster, Öster) 
Tabellen visar fördelningen per åldersintervall i förhållandet till den totala befolkningen i Borås 
Stad oktober 2016. Tabellen visar verkställda Vobo platser. Personer som tillhör sociala 
omsorgsförvaltningen är inte inräknade. 
 

Ålder Antal av den totala 
befolkningen i 
Borås Stad 

Antal på 
Vobo 

Andel i 
procent 

65-74 11 351 66 0,6 % 

75-84 6 694 226 3,4 % 

85-94 2 785 414 14,9 % 

95-99 223 89 39,9 % 

100-w 24 17 70,8 % 

Summa 21 077 812 3,9 % 
 

Ovanstående uppgifter är hämtade från verksamhetssystemet Viva och Extens.  
 
Som tidigare nämnts har Borås Stad totalt 905 Vobo platser. Ovanstående tabell visar att Borås 
Stad i oktober månad 2016 hade 812 personer som hade en verkställd Vobo plats. Utifrån 
ovanstående siffror förtydligas följande:  

 

 Enligt Boendeplaneringsenheten behöver det alltid finnas ett visst antal tillgängliga platser 
för att klara hanteringen med in- och utflyttning.  

 Förutom ovanstående tillgängliga platser är det inflyttningsstopp på 30 platser i väntan på 
avveckling och/eller eventuell omdaning till trygghetsbostäder. Dessa platser finns på 
Klintesväng, Furuvägen och Dalsjövägen. 

 24 personer från Sociala omsorgsverksamheten (finns inte medräknat i ovanstående 
tabell) har ett verkställt beslut om vård-och omsorgsboende.    

 Det finns alltid personer som tackat ja till plats men ännu inte flyttat in. Dessa platser är 
inte verkställda och kommer då inte med i statistiken. Orsaker till att inflyttning dröjer 
kan vara av skilda slag t ex att personen som uppehöll platsen inte flyttat sitt bohag (30 
kalenderdagars uppsägningstid gäller). Det finns också äldre som inte har anhöriga, inte 
har anhöriga på nära håll och som inte kan ta ledigt för att hjälpa till osv. Den som 
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beviljats plats på vård- och omsorgsboende kan dessutom själv ha en uppsägningstid på 
sitt ordinära boende vilket kan medföra en fördröjning av inflyttning.  

 
Antal äldre med hemtjänst i Borås Stad (stadsdel Norr, Väster, Öster) 
Tabellen visar fördelningen per åldersintervall i förhållandet till den totala befolkningen i Borås 
Stad oktober 2016. Endast verkställd hemtjänst, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte. 
Personer som tillhör Sociala omsorgsförvaltningen är inte inräknade.  
 
 

Ålder Antal av den 
totala 
befolkningen i 
Borås Stad 

Antal med 
hemtjänst 

Andel i 
procent 

65-74 11 351 310 2,7 % 

75-84 6 694 694 10,4 % 

85-94 2 785 863 31,0% 

95-99 223 100 44,8 % 

100-w 24 12 50 % 

Summa 21 77 1 979 9,4 % 

Ovanstående uppgifter är hämtade från verksamhetssystemet Viva och Extens.  

 
Kostnad för vård- och omsorgsboende 
En sammanställning har gjorts som visar kostnader per år och vårdplats på Borås Stads vård- och 
omsorgsboenden. Kostnad per vårdplats beskriver kostnaden för enheten (boendet) dividerat 
med antal platser. Kostnaden inkluderar omvårdnadspersonal, hälso- och sjukvårdsinsatser, kost, 
lokalhyra och förbrukningsmaterial med avdrag för de hyror och avgifter som de boende betalar. 
Se sammanställning nedan.  
 

Vård- och  
omsorgsboende 

Totalt antal  
platser 

Kostnad  
per år/plats 

Österlånggatan 4 
 

70 557 457 

Margaretagatan 9 
 

60 544 053 

Margaretagatan, (yngre demens) 
 

12 611 105 

Klintesväng 4-8 
 

60 560 104 

Klintesväng 10 
 

16 539 845 

Våglängdsgatan 153 A 
 

20 539 747 

Våglängdsgatan 153 B-F 
 

100 539 747 

Nya Kyrkvägen 7 
 

20 539 235 

Gamla Kyrkvägen 
 

34 538 522 

Dalsjövägen 25 
 

40 564 979 

Dalsjövägen 25F 
 

30 538 522 

Distansgatan 7A (utåtagerande) 
 

10 722 984 

Distansgatan 7B-H 
 

70 539 540 

Kapplandsgatan 8 
 

72 539 845 

Sörmarksgatan 201-205 
 

24 581 059 
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Söderkullagatan 64-66 
 

21 542 284 

Björkhaga 
 

19 572 390 

Byttorpsklint Kvibergsgatan 17 
 

86 476 280 

Ekekullen, Furuvägen 1 
 

27 538 948 

Fagersro, Fagerhultsvägen 
 

18 539 133 

Hestra Midgård, Hestra Ringväg 4 
 

28 539 235 

Källhaga, Kjällebergsgatan 31 
 

20 570 284 

Ängsjöparken, Ängsjövägen 2 
 

20 570 996 

Sanderökroken 1 och 2 
 

40 539 336 

 
Kostnaden per plats varierar mellan de olika boendena (enheterna). Kostnaden per plats ökar om 
boendet har någon speciell inriktning t ex Distansgatan 7A (utåtagerande dementa) vilket kräver 
högre bemanning men också beroende av boendets totala platsantal och platser per avdelning. I 
diagrammet nedan visas kostnaden per plats beroende på enheternas totala platsantal. 
 
 
 
Kr/plats 

 Antal platser/enhet 
 

I diagrammet framgår också att kostnaderna varierar kraftigt för mindre enheter och är beroende 
av andra faktorer än bara storleken på enheten. Till exempel finns det små enheter som kan 
drivas på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt på grund av att det finns ytterligare boenden i närheten 
som möjliggör samverkan utifrån bemanning. Även för lite större enheter varierar 
platskostnaderna per enhet av olika orsaker. En faktor som har stor betydelse för kostnaden på 
de större enheterna är avdelningsstorleken och hur den påverkar möjligheten att bemanna 
optimalt framför allt på natten. Nedan visas kostnaden per plats beroende på hur stora 
avdelningarna på enheterna är. 
 
Kr/plats 
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 Antal platser/avdelning 
 

I diagrammet ovan framgår tydligt att när avdelningarna har ett platsantal på 10 eller mer sjunker 
priset. Avdelningarna har då en sådan storlek att det även nattetid går att optimera bemanningen 
ur kostnadssynpunkt. 
 
De två diagrammen visar dels ett samband mellan kostnad per plats och enhetens totala storlek 
och dels ett samband mellan kostnad per plats och avdelningarnas storlek. Dessutom finns det en 
samvariation mellan diagrammen då de enheter som har stora avdelningar i de allra flesta fall 
också är stora enheter totalt sett. För bästa ekonomiska förutsättningar är slutsatsen att ett vård- 
och omsorgsboende bör ha minst 70 platser uppdelat på avdelningar med 10-12 platser vardera.  

 

Behov och efterfrågan av boendeformer 
Socialstyrelsen skriver i sin rapport ”Bostad i särskilt boende är den enskildes hem, 2011” att två 
huvudorsaker till att flytta in på ett särskilt boende (vård- och omsorgsboende) har identifierats. 
Den ena huvudorsaken är orienteringshandikapp som avser den enskildes förmåga att orientera 
sig i förhållande till sin omgivning i tid och rum. Den andra är personer med omvårdnadsbehov 
som innebär kritiska besök med korta, oförutsägbara och täta intervall.  
 
I projektet ”Ett gott liv var dag” framkom att många äldre upplever ett alltför stort glapp mellan 
sitt ordinära boende och ett vård- och omsorgsboende. Behov finns av fler bostäder där själva 
bostaden och dess omgivning är tillgänglighetsanpassad, med närhet till service och meningsfull 
tillvaro i gemenskap med andra. Oro och otrygghet, ibland också ensamhet, gör att annat boende 
önskas. För dessa personer kan en trygghetsbostad vara ett alternativ. 
 

Under hösten 2016 genomfördes en medborgardialog i temat tillgängliga bostäder för äldre. 

Invånare bjöds in för att i samverkan med politiker diskutera framtidens boende för äldre. I de 

diskussioner som fördes framkom följande:  

 Möjligheten att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt 

 Viktigt med boenden som har närhet till service och lokaltrafik 

 Det är för dyrt att hyra lägenhet i förhållande till nuvarande boende  

 Bättre information om olika boendeformer önskas 

 Viktigt med kompetenta biståndshandläggare 

 Viktigt med kunnig personal  

 Viktigt med språkkompetens bland personalen – andra kulturer 
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 Viktigt med anhörigstöd/ avlastning 

 

I samband med medborgardialogen fick de som var där besvara en enkät. Samma enkät som 

användes i projektet ”Ett gott liv var dag”. Totalt antal som besvarade enkäten var 55 personer. 

Fyra personer var mellan 50-65 år, 51 personer var över 65 år.  

Nedan redovisas de två frågorna som rör området boende. Enkätsvaren som helhet bifogas som 

bilaga till utredningen. (Bilaga 2. Resultat enkät medborgardialog 28 september 2016) 

 

Hur vill du bo när du behöver hjälp av kommunen? 

            

 
 

*Flera alternativ besvarades  

 

 

Skulle du vilja flytta till en bostad med personal tillgänglig dygnet runt när du behöver 

mycket stöd och hjälp? 

 

 

*Flera alternativ besvarades  
 

 

Kommentarer: Det är framgent, om det finns kunnig personal (och mänsklig), när jag blir 

tillräckligt gammal 

Alternativ Antal % 

 Kvar hemma 13 24,5 

Seniorboende 21 39,6 

Lägenhetsboende med 

tillgång till personal och 

utrymme för gemensamma 

aktiviteter 

 

26 

 

 

49,1 

Bostad med personal 

tillgänglig dygnet runt, 

gemensamhetsutrymmen för 

måltider och andra aktiviteter 

 

6 

 

11,3 

Ev kommentar 0 0 

*Total 66 124,5 

Alternativ Antal % 

 Ja 37 67,3 

Kanske 8 14,5 

Nej 4 7,3 

Vet inte 5 9,1 

Ev kommentar 3 5,5 

*Total 57 103,6 
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Utöver det som nämnts ovan framkom även önskemål om alternativa boendeformer. Dessa 

önskemål liknar i stort det som framkommit nationellt. I rapporten ”Bygga bra för äldre”, 

Fastighetsägarna, lyfts aspekter från ett flertal nationella undersökningar där det visar sig att den 

åldrande befolkningen är dåligt uppdaterad på vad som gäller för dem på bostadsmarknaden, och 

vilka erbjudanden det finns.   

Bristande insikt framträder också bland de äldre om vad som gäller för att få flytta till ett vård- 

och omsorgsboende. Det finns en föreställning om att det bara är ”flytta in” när det ordinära 

boendet inte räcker till längre. I rapporten ovan redovisas även undersökningar som gjorts med 

äldre och som handlar om önskemål som kan underlätta de äldres beslut av att flytta. Se nedan.  

 Läge – de flesta vill fortsätta att bo kvar i områden de redan känner till för att få 

kontinuitet och trygghet. 

 Tillgänglighet- det nya boendet måste innehålla bra tillgänglighet, t ex hiss, bra 

gångvägar runt omkring, välplanerade lägenheter etc. 

 Hög kvalitét – man vill ha ett kvalitativt boende och många i den kommande 

generationen äldre har även ekonomiska förutsättningar för att sätta lite guldkant på 

tillvaron, även om det inte får kosta för mycket. 

 ”Man vill unna sig lite extra på äldre dagar” – med det menar de äldre, som exempel, 

möjligheten att flytta till en hyresrätt där ett servicepaket ingår för att slippa en del av 

vardagsslitet. 

 
I SOU 2015:85 framkom att två av tre personer i åldersgruppen 65 - 74 år fortfarande bodde i 
småhus som de själva ägde. Med stigande ålder förändrades boendet och för personer över 85 år 
bodde 85 procent i hyresrätt.  
 
Personer med utländsk bakgrund, över 65 år, bor oftare i hyresrätt än personer födda i Sverige. 
Det kan också konstateras att varannan person över 65 år som bor i flerbostadshus bor i ett hus 
utan hiss. På samma sätt bor de som bor i småhus ofta i två plan eller med trappor till entrén eller 
att tillgängligheten på annat sätt är försämrad.  
 
I utredningen redovisades nationella siffror för 2012 avseende personer som bodde på 
biståndsprövat boende eller hade hemtjänst. Bland personer i åldersgruppen 65 -74 år var det 
bara några få procent som bodde på vård- och omsorgsboende eller hade hemtjänst. I 
åldersgruppen 80 år bodde upp mot 40 procent på eller hade hemtjänst och av de som var över 
90 år bodde 80 procent i ett särskilt boende. 
 
Samma utredning redovisar att svenska kvinnor lever i genomsnitt 21 år efter pensioneringen vid 
65 år. För män gäller 19 år. Det innebär att skillnaden mellan livslängd för män och kvinnor i 
Sverige planar ut genom att männen kommer i kapp. Det torde innebära att ensamhushållen 
minskar framåt i tiden.  
 
Studeras i stället antalet friska år efter 65 har kvinnor i genomsnitt 14 år och män 13 år. Av de 
sista 5-7 åren i den åldern, som benämns den fjärde åldern, ökar sjukdom och ohälsa och 
funktionsförmågan avtar mer och mer. Under den sista perioden i livet är den enskilde beroende 
av ett boende som är anpassat till förändrade resurser med ökat behov av service, omsorg, 
hjälpmedel, utrymme och tillgänglighet för att livet i hemmet skall fungera. En ytterligare faktor 
som påverkar framför allt de högre åldrarna är ofrivillig ensamhet där kontakt med vänner minkar 
genom att hindren hos den enskilde att träffa andra har påverkats men också för att vänner 
försvinner.  
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Samtlig forskning på området visar att personer över 65 år är den minst rörliga gruppen på 
bostadsmarknaden. Dessa personer bor kvar i sina villor eller bostads-/hyresrätter där de trivs, är 
trygga och bostandskostnaden är förhållandevis låg. Det är först när 80 års ålder passerat som 
flyttning blir aktuellt. Oftast på grund av att en blir ensam kvar eller att ohälsan styr behovet av 
annat boende. Den äldre upplever att man flyttar för att det inte längre fungerar. Det är därmed 
för många en negativ upplevelse och ett svårt beslut. Den äldre upplever att denne får det sämre 
och dessutom oftast till en ökad kostnad.  
 
För kommande äldre ser nuvarande prognoser lite annorlunda ut på grund av att levnadsvillkoren 
för de födda på 1940-talet och framåt förändrats. Deras preferenser för boende och livsföring ser 
annorlunda ut än de som är födda på 1930-talet och tidigare. När bostäder för den här gruppen 
planeras behöver perspektivet ändras från att flytta från något till att flytta till något. Det nya 
boendet ska vara anpassat så att den äldre ska kunna bo kvar, även då behov av hjälp och stöd 
ökar, och miljön ska vara tilltalande och inbjuda till aktiviter och umgänge.  
 
Personer med demenssjukdom 
Socialstyrelsen konstaterar att en grupp som kommer att behöva flytta till särskilda boenden är 
personer med orienteringsnedsättning i tid och rum. Till denna grupp hör de som drabbas av 
demenssjukdom. Enligt Socialstyrelsens beräkningar finns idag 160 000 med demenssjukdom i 
Sverige. Risken att utveckla demens ökar med stigande ålder. Vid 65 års ålder har cirka 8 procent 
en demenssjukdom och vid 90 års ålder har varannan person symtom på demens. Fram till år 
2050 beräknas antal personer med demenssjukdomar ha näst intill fördubblats.  
 
Prognosen ställer krav på ökat antal demensboenden med personal med kompetens inom 
området. Därtill krävs tillgång till differentierade boenden för exempelvis yngre med 
demenssjukdom, specialutformade dagverksamheter och demensteam för att också möjliggöra 
för dessa grupper att kunna bo kvar hemma. (Nationell utvärdering av vård och omsorg vid 
demenssjukdomar Socialstyrelsen 2014) 
 
Nya riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom beräknas utkomma hösten 2017. Förslag 
på riktlinjer är nu ute på remiss. I remissversionen står följande då det gäller boende för personer 
med demens.  
 
”Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör socialtjänsten erbjuda särskilt boende anpassat för 
personer med demenssjukdom, som har inkluderande boendemiljöer eller är småskaligt, till 
personer med måttlig till svår demenssjukdom. Avgörande för rekommendationerna är att 
åtgärderna bland annat bidrar till ökad upplevd livskvalitet, ökad delaktighet i vardagen och 
minskat bruk av läkemedel för personer med måttlig till svår demenssjukdom, jämfört med dem 
som inte har fått någon av åtgärderna. Åtgärderna bidrar dessutom till förbättrad livskvalitet, 
minskad upplevd belastning och ökad delaktighet i vardagen hos anhöriga. Det vetenskapliga 
underlaget för åtgärderna är otillräckligt, men de har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett 
systematiskt konsensusförfarande.”  
 
”Med inkluderande boendemiljö för personer med demenssjukdom menas att personalen 
bekräftar den sjukes upplevelse av tillvaron och understödjer dennas personlighet. En 
inkluderande boendemiljö främjar också känslan av att vara välkommen i dagliga aktiviteter. Den 
innebär dessutom en miljö som känns bekant för personen med demenssjukdom, vilket till 
exempel leder till att hon eller han kan hitta till toaletten så självständigt som möjligt. I en 
inkluderande boendemiljö är det övergripande tempot lugnt och vårdarbetet tar utgångspunkt i 
individens personliga rytm.”  
 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20399/2016-11-7.pdf
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”Ett småskaligt boende består av ett begränsat antal lägenheter, som är fysiskt avgränsade, med 
vissa gemensamma utrymmen. Fler sådana boenden kan finnas i samma fastighet. Det finns inte 
några bestämmelser om hur många som kan bo i ett småskaligt boende för att det ska få kallas 
just småskaligt. Däremot omfattar 75 procent av alla särskilda boenden som är anpassade för 
personer med demenssjukdom 10 rum eller färre. Socialstyrelsen har inte utvärderat hur det 
påverkar åtgärdens effekt om antalet rum överstiger detta.”  
 
Svårt sjuka äldre 
Socialstyrelsens bedömer att det finns behov av särskilda boenden för personer med omfattande 
behov av vård- och omsorgsinsatser dygnet runt. Mer kunskap om dessa torde finnas i den grupp 
som Socialstyrelsen definierat som svårt sjuka äldre. I deras redovisning av denna grupp 
framkommer att 35 procent av befolkningen över 80 år ingår i gruppen.  
 
Socialpsykiatri och den äldre 
Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en vägledning för att utveckla det 
psykiatriska stödet till äldre personer med psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning. 
2015 utkom ”Att uppmärksamma äldre med psykisk ohälsa” -vägledning för verksamhetsansvariga inom 
socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt primärvård”. I denna vägledning framgår att vid 75 års 
ålder beräknas 15-25 procent av befolkningen inneha någon form av psykisk ohälsa även om inte 
alla har en psykiatrisk diagnos. I dag finns dessa personer framför allt inom primärvården och 
äldreomsorgen, utan tillgång till specialistpsykiatrins kompetens.  
 
Enligt Socialstyrelsen är depression den vanligaste psykiska sjukdomen i hög ålder. Omkring 10-
15 procent av alla 65 år och äldre beräknas lida av en depression. I de högsta åldrarna ökar denna 
andel till det dubbla. En del insjuknar i psykoser som äldre utan att de har haft en sådan diagnos 
tidigare. Rapporterad förekomst av psykossjukdomar och psykotiska symtom är 3-4 procent i 
åldersgruppen 65 år och äldre.  
 
Enligt samma vägledning från Socialstyrelsen har många av de äldre som bor på särskilda 
boenden en psykisk ohälsa utifrån de läkemedel som skrivs ut och de rapporterade symtom som 
dokumenterats. Ett stort antal lider av oro och ångest vilket kan ha varit orsaken till att ett särskilt 
boende beviljats. Det kan också ha debuterat efter inflyttning, antingen på grund av annan 
sjukdom tillkommit eller att vården och omsorgen inte anpassats till den äldre. Enligt 
Socialstyrelsen saknas idag forskning som stödjer att det ska finnas särskilda boendeformer 
enbart inriktade på äldre personer med psykisk ohälsa. Det finns inte heller stöd för att denna 
grupp bör integreras med personer med andra funktionshinder. 
 
För äldre med psykisk ohälsa fordras stöd som är lättillgängligt och med kontinuitet och rätt 
kompetens som utgår från den enskildes behov. Personal inom hemtjänst och boende behöver ha 
kompetens och möjlighet att upptäckta förändringar och stödja den äldre i, att söka och ta emot 
den vård och omsorg som personen behöver. Socialstyrelsen anser att om den kompetensen 
finns hos primärvård och hemtjänstpersonal kan det stödja att den enskilde kan bo kvar i sin 
invanda miljö. 
 
Enligt SCB:s prognos ökar antalet personer 65 år och äldre i Borås Stad framöver. Förutsatt att 
prognosen stämmer, vilket är mycket troligt då den medicinska utvecklingen ständigt förbättras 
och utvecklas, så borde behovet av kommunala vård- och omsorgsinsatser öka. Den medicinska 
utvecklingen kan också innebära att antalet äldre blir friskare och kan klara sig själva längre med 
hjälp av t ex nya bättre läkemedel, behandlingar och/ eller tekniska lösningar inom vård och 
omsorg.  
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Nationell statistik visar att antalet personer med demenssjukdom, psykisk ohälsa och äldre som 
räknas till gruppen svårt sjuka äldre blir allt fler. Enligt Socialstyrelsens redovisning av svårt sjuka 
äldre kommer: 
 

 Varannan person att utveckla en demenssjukdom i de högsta åldrarna. 
 

 Den psykiska ohälsan kommer att fördubblas inom samma grupp samt gå längre ner i 
åldersgrupperna. 

 

 Annan svår sjukdom med funktionsnedsättningar att öka.  
 
 
Enligt statistik 2016-12-02 bor 3,9 % av det totala antalet personer 65 år och äldre på ett vård- 
och omsorgsboende. Genom att använda ovanstående procentsats kan följande prognos 
användas för att beräkna behov av antal vård- och omsorgsplatser för personer 65 år och äldre i 
Borås Stad.   
 

År 3,9 % av antal 65 år 
och äldre 

Prognos -behov av antal 
Vobo platser 

2020 22 168 865 

2025 23 500 917 

2030 25 171 982 

2035 26 919 1 050 

2040 28 135 1 097 

 
 
Utifrån faktaunderlag och prognoser från Socialstyrelsen, prognos över demografisk 
befolkningsutveckling i Borås Stads äldre befolkning framöver kommer Borås Stad att behöva:  
 

 Planera för ett ökat bestånd av vård- och omsorgsboenden from 2030.  
 

 Planera för ett ökat antal tillgängliga bostäder, trygghetsbostäder, för den äldre befolkningen 
i det ordinarie lägenhetsbeståndet på den öppna bostadsmarknaden. Anpassade bostäder 
som ger möjlighet till bevarad autonomi och självbestämmande samt att kunna bo kvar i det 
boende man valt även vid förändringar i hälsotillståndet. 

 

 Planera för boenden med speciella inriktningar såsom demens, psykisk ohälsa, mycket svårt 
sjuka med behov av avancerad sjukvård. 

  

 Kompetensutveckla och rekrytera personal för att säkra specialkompetens utifrån 
ovanstående. 
 

 Se över eventuell utvidgning av parboende. 
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Lagstiftning och regelverk 

Socialtjänstlagen, SoL 

SoL är en styrande ramlag för socialtjänsten. I SoL fastläggs övergripande mål och riktlinjer för 

hur kommunen och dess handläggare ska arbeta med omsorgen om äldre. När det gäller bostäder 

ska nämnden verka för att äldre människor får goda bostäder och, om behov finns, stöd och 

hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer 

för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen 

ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan 

lättåtkomlig service ska ges.  

 
Nämnden skall vidare verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 

betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva 

som andra. Nämnden skall också medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning 

och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen 

skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sjukdom och 

funktionsnedsättning behöver ett sådant boende. 

 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 

Enligt HSL har kommunen hälso- och sjukvårdsansvar för personer boende i olika former av 

vård- och omsorgsboenden, korttidsplats och biståndsbedömd dagverksamhet. Hälso- och 

sjukvårdsansvaret sträcker sig upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och 

fysioterapeutnivå. Personer som beviljats vård- och omsorgsboende är ofta multisjuka med ett 

stort medicinskt- och omvårdnadsbehov vilket ställer höga krav på boendets tillgänglighet och 

arbetsmiljö för personalen.  

 
Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
Denna lag har till ändamål att, genom bidrag till anpassning av bostäder, ge personer med 
funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i ordinärt boende. Möjligheten till 
anpassning i bostaden kan vara avgörande för den som vill bo kvar i ordinärt boende. I Borås 
Stad ansöker den enskilde om bostadsanpassning till enheten för bostadsanpassning. Intyg krävs 
från ansvarig arbetsterapeut. Med ett ökat antal äldre, som önskar bo kvar i det ordinära boendet, 
kan behovet av bidrag till bostandsanpassningar komma att öka framöver.  

 
Arbetsmiljölagen 
Lagen reglerar arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns 
också regler som styr samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Med arbetsmiljö avses 
både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Rätt till insats genom SoL kan ibland krocka 
med arbetsgivaransvaret enligt arbetsmiljölagen. Det gäller då att fina lösningar som kan 
accepteras av såväl de äldre som personal.  

 
Regler om tillgänglighet som Boverket ansvarar för  
Vid nybyggnation, krävs tillgänglighetsanpassning redan från början.  

 
Plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF)  
Ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraferna 1, 4, 7 
och 9, samt i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraferna 4, 18 och 23. 
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Boverkets byggregler (BBR) 
I Boverkets byggregler, BBR, finns tillämpningsföreskrifter till lagen och förordningen. Boverkets 
byggregler gäller när man bygger nytt eller ändrar en byggnad, inklusive ändrad användning.  
Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller 
orienteringsnedsättningar. 

Standarder 
Det finns standarder som BBRs allmänna råd hänvisar till. De allmänna råden är exempel som 
visar hur kraven som ställs i föreskriften kan uppnås. Standarder ges ut av SIS-Förlag AB. 

 
Enkelt avhjälpta hinder, (HIN)  
Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas, enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på 
allmänna platser (BFS 2013:9 - HIN 3). Reglerna i HIN gäller retroaktivt. 

 
Tillgänglighet på allmänna platser, (ALM) 
När nya allmänna platser och områden anläggs ska de göras tillgängliga och användbara. Det 
gäller till exempel gator, torg, parker, fritidsområden och friluftsbad. Reglerna finns i Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar 
än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2). 
 
 

Statligt stöd för att öka antalet bostäder för äldre 
För att stimulera till utökning av antalet bostäder för äldre utgår statligt stöd from 1 januari 2016. 
Stödet syftar inte bara till att öka antalet bostäder utan även till att öka möjligheterna till 
gemenskap och trygghet för de äldre. Stöd ges för ny- eller ombyggnad av särskilda 
boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för 
anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus. I budgetpropositionen för 2017 
har regeringen föreslagit 300 miljoner kronor för 2017 och 400 miljoner årligen för 2018–2020.  
Se länk: http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kommuner/investeringsstod-till-bostader-
for-aldre-personer/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kommuner/investeringsstod-till-bostader-for-aldre-personer/
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kommuner/investeringsstod-till-bostader-for-aldre-personer/
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Åtgärdsplan 
Utifrån kartläggning av bostäder för äldre, nationell forskning kring behov och efterfrågan, 
medborgardialog och prognos av demografisk utveckling presenteras en långsiktig åtgärdsplan för 
tillgängliga bostäder för äldreomsorgens målgrupper i Borås Stad.  
 

Område Förslag 
Information om olika 
boendeformer och hur man 
ansöker om lägenhet. 

Utarbeta ett informationsmaterial som skickas per post till alla 
invånare som fyllt/ fyller 70 år.  

Bokvämt certifierade 
lägenheter 

Följa upp och vidareutveckla certifieringskriterierna i samverkan 
med fastighetsägarna. 

Utvärdera Vård- och äldreförvaltningens roll i Bokvämt 
konceptet. 

Trygghetsbostäder I dialog med fastighetsägare, kommunala och privata, påvisa ökat 
behov av trygghetsbostäder i centralorten och kommunens 
övriga tätorter.  

Utreda hur många trygghetsbostäder Borås Stad behöver 
anvisningsrätt till. 

Vård- och omsorgsboende 
 

Avveckla boende/-en som generellt inte håller måttet av fysisk 
tillgänglighet, god arbetsmiljö och ekonomisk hållbarhet. 

Planera för nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende för att 
ersätta behov av platser med anledning av avvecklingen. 

Planera för nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende för att 
täcka framtida behov utifrån prognos år 2030. 

Utifrån prognos av ökat antal personer med demens och nya 
nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, 
planera för omdaning/ nybyggnation av boende för personer 
med demenssjukdom. 

Planera för omdaning av enheter/avdelningar för personer med 
psykisk ohälsa och svårt sjuka äldre med behov av avancerad 
sjukvård.  

Bevaka möjligheten att ansöka om statligt stöd för ny- och/eller 
ombyggnad av vård- och omsorgsboende, av hyresrätter för 
äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av 
gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus. 

Se över processen för in- och utflyttning på vård- och 
omsorgsboende för att minska det antal platser som behöver 
finnas tillgängliga. 

Utreda behov av fler lägenheter på vård- och omsorgsboende 
som möjliggör parboende. 

Säkra behov av boendeplatser med särskild språkkompetens för 
att tillgodose målgruppens behov. 

Initiera en revidering av Borås Stads lokalprogram för vård- och 
omsorgsboenden. 
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Kvalitetssäkra ärendehandläggningsprocessen för beslut om 
bistånd för att säkerställa likställighet. 

 

Borås Stad står inför en stor utmaning att tillgodose den växande åldrande befolkningen med 
bostäder. Det ställer höga krav på att staden formulerar en långsiktig strategi för hur 
morgondagens äldreomsorg ska kunna möta de äldres behov.  
 
Ett stort antal äldre över 65 år önskar bo kvar i sitt ordinära boende - så länge hälsan är god. När 
hälsan sviktar önskas flytt till mer tillgängliga bostäder. På medborgadialogen framfördes behov 
av information om olika boendealternativ. Informationen behöver nå ut till de äldre så att de 
själva ges möjlighet att ta aktivare del och ansvar för sitt framtida boende.   
 
Enligt uppgift från Samhällsbyggnadsförvaltningen har över 500 Bokvämt lägenheter certifierats 
under 2016. Behov finns av att följa upp och eventuellt vidareutveckla certifieringskriterierna för 
att möta äldres behov och önskemål. Vilken roll Vård- och äldreförvaltningen har i Bokvämt-
konceptet bör utvärderas.    
 
Den demografiska utvecklingen talar för ökat behov av trygghetsbostäder för att täcka framtida 
behov av bostäder för äldre. En stor efterfrågan av trygghetsbostäder finns i de centrala delarna 
av Borås. I samverkan med fastighetsägarna behöver dialog föras för att utöka beståndet av 
trygghetsbostäder i centralorten och kommunens övriga tätorter. Det statliga stödet för om- och 
nybyggnation främjar utvecklingen av ovanstående.  
 
Kartläggningen av tillgängliga bostäder för äldre som genomfördes hösten 2015 visade på fem 
boenden med något sämre standard. Efterföljande granskning av dessa boenden visar olika grad 
av brister. De boenden som brister mest i fysisk tillgänglighet, arbetsmiljö och ekonomisk 
hållbarhet bör förslagsvis avvecklas. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det mest hållbart att bygga 
boenden med ca 70 platser uppdelat i 10-12 på varje avdelning.   
  
Antal äldre med behov av plats på vård- och omsorgsboende ökar framöver. Mellan 2015-2035 
dvs. på 20 år ökar antalet, enligt prognos, till 1 050 personer. I dagsläget finns 905 platser. Som 
beskrivits innan så är processen kring in- och utflyttning på ett vård- och omsorgsboende 
komplex. Denna process behöver ses över för att minimera antalet platser som måste finnas 
tillgängliga i in- och utflyttningsprocessen. Oavsett denna översyn av process finns behov av att 
planera för en nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende till år 2030. 
 
Forskningen visar att demenssjukdomar ökar med stigande ålder. Vi 90 års ålder räknar man med 
att varannan person har symtom på demens. Fram till 2040 prognostiserar man med att antalet 
från åldern 95 år och uppåt ökar med 279 personer i Borås Stad. Drabbas hälften av dessa av 
demenssjukdom och är i behov av vård- och omsorgsboende beräknas det behövas en ökning 
med cirka 140 demensplatser. Att ha symtom på demenssjukdom innebär inte med självklarhet 
likhetstecken med behov av plats på vård- och omsorgsboende Den medicinska och tekniska 
utvecklingen samt stöd och hjälp av hemtjänst kan också möjliggöra att personen kan bo kvar i 
det ordinära boendet längre tid. Men med beaktande av dem demografiska prognosen behöver 
Borås Stad planera för att utöka beståndet av bostäder avsedda för personer med 
demenssjukdom framöver. 
 
Även andra grupper med behov ökar i omfattning t ex mycket svårt sjuka äldre med stort behov 
av omvårdnad och medicinska insatser och personer med psykiskt ohälsa. Behov finns av att 
planera för enheter/ avdelningar med olika specialiseringar och inriktningar framöver.   


