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METOD 
 Analys av demografi 2019-2028 

 Beräkning av behov av särskilda boendeplatser 

 Analys av statistikunderlag 

 Konsekvensbeskrivning 

 Ekonomisk beräkning 

UTREDNING 

DEMOGRAFI 

Enligt befolkningsprognosen kommer den äldre befolkningen att öka de kommande 10 åren, och den 

största ökningen kommer att ske i åldersgruppen 80 år och äldre. 

 

 

Tabell 1: Prognos befolkningsutveckling per delområde och åldersgrupp 2019-2028. Källa: Delområdesprognos 2019-

2028 Gislaveds kommun 
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BEHOV AV SÄRSKILDA BOENDEPLATSER 

Genom att titta på det antal särskilda boendeplatser förvaltningen har idag och hur åldersfördelningen 

på de som bor på förvaltningens vård- och omsorgsboenden kan vi i kombination med prognosen på 

demografin beräkna och uppskatta behovet av antal särskilda boendeplatser på sikt. Antal platser 

beräknas utifrån hur stor andel av befolkningen som har bott på särskilt boende de senaste fem åren. 

Genom att årligen uppdatera beräkningarna med aktuella siffror på åldersfördelningen på de som bor 

på vård- och omsorgsboende, kan vi följa utvecklingen och därmed bli mer träffsäkra i prognoser. 

Utifrån befolkningssiffror för 2018 är andelen som bor i särskilt boende i åldersgruppen 65-79 år 

1,5%, och 80 år och äldre är motsvarande siffra 13,0%. För åldersgruppen 65-79 år är det en ökning 

med 0,3% jämfört med 2017, medan motsvarande siffra för åldersgruppen 80 år och äldre har 

minskat med 0,8%. Dessa siffor är hämtade från Kolada. 

Jämfört med riket ligger Gislaveds kommun högre i dessa åldersgrupper för de som bor på särskilt 

boende, det vill säga att andelen av befolkningen i de aktuella åldersgrupperna är högre i Gislaveds 

kommun jämfört med riket i stort. I åldersgruppen 65-79 år låg kommunen på rikssnittet åren 2014-

2015, för att 2016 ligga strax under rikssnittet. Men från 2017 istället ha ökat med en procentenhet 

över rikssnittet 2018. I åldersgruppen 80 år och äldre har kommunen legat högre än rikssnittet de 

senaste fem åren, men skillnaden har minskat successivt och 2018 var skillnaden en procentenhet 

jämfört med 2014 då skillnaden var 3,8 %.  

 

 

Tabell 2: Prognos över behov av antal platser i vård- och omsorgsboende exklusive korttidsplatser kopplat till 

demografiutvecklingen. Differensen visar på det över- eller underskott av platser som finns idag gentemot hur behovet 

beräknas vara. Källa: Kolada; Befolkningsprognos 2019-2028 Gislaveds kommun Demografisk framskrivning; 

Delområdesprognos 2019-2028 Gislaveds kommun 

Beräkningarna i tabellen ovan baseras på hur Gislaved kommuns siffror har förändrats de senaste fem 

åren i relation till hur förändringen för rikssnittet har sett ut under samma period. Framskrivningen i 

tabell 2 är beräknad utifrån att minskningen kommer att plana ut över tid.  

Enligt beräkningarna visar de att totalt sett har förvaltningen 22 platser i överskott 2020, 

motsvarande för 2024 är 16 platser i överskott och för 2028 6 platser i överskott beräknat utifrån de 

permanenta vård- och omsorgsplatser förvaltningen har per 1 september 2019.  

Det finns flera viktiga aspekter, som vi inte har tagit hänsyn till i prognosen, men som vi tror kan ha 

effekt på behovet av särskilda boendeplatser. Det är den digitala utvecklingen och möjligheten att 
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kunna erbjuda biståndsbedömda trygghetsboende. Men även andra faktorer som kan komma att 

påverka är folkhälsoutvecklingen och hur hälso- och sjukvården kommer att utvecklas på sikt. 

Hur den digitala utvecklingen kommer att påverka behovet av socialtjänstens insatser och därmed 

behovet av särskilda boendeplatser är svårt att beräkna men bedömningen är att digital teknik 

kommer att påverka insatserna men vi vet inte i vilken omfattning, på vilket sätt eller när i tiden det 

kommer att ske. Det skulle kunna innebära att med hjälp av digital teknik kan man ha ett lägre behov 

av socialtjänstens insatser och kanske kunna bo kvar hemma längre. 

I vilken utsträckning som biståndsbedömda trygghetsboende skulle kunna påverka behovet av antalet 

särskilda boendeplatser. Utifrån bedömningar från enheten för bistånd – vård och omsorg, där de har 

tittat på de brukare som beviljats särskilt boende de senast två åren, finns det ett 10-tal brukare, vars 

behov sannolikt skulle kunnat ha tillgodosetts med biståndsbedömt trygghetsboende. De brukare vars 

behov skulle kunna tillgodoses med biståndsbedömt trygghetsboende förväntas kunna bo längre i 

särskild boendeform jämfört med övriga brukare i vård- och omsorgsboende på grund av att de ofta 

har ett lägre omvårdnadsbehov. Därmed upptar de en plats på vård- och omsorgsboende betydligt 

längre än en brukare som flyttar in i vård- och omsorgsboende på grund av ett stort 

omvårdnadsbehov. Samtidigt så finns inte möjligheten att erbjuda biståndsbedömda trygghetsboende 

som insats idag, vilket gör att det skulle kunna finnas fler brukare, vars behov skulle kunna tillgodoses 

med denna boendeform.  

Utveckling av hälso- och sjukvården pågår alltjämt. En nationell kartläggning av hälso- och sjukvården 

visar att dagens hälso- och sjukvård är alltför sjukhustung, det vill säga att vård som skulle kunna ges i 

primärvården (exempelvis vårdcentral, hemsjukvård) ges på sjukhus. Detta är något som håller på att 

förändras och utvecklingen strävar allt mer efter att vården ska ges så nära individen som möjligt, 

vilket bland annat kommer medföra att mer avancerad vård kommer att ges i hemmet. Därmed läggs 

ett större ansvar på den kommunala hälso- och sjukvården. De som kommer vårdas hemma är 

sjukare och behovet av socialtjänstens insatser förväntas därmed att öka. 

Folkhälsoutvecklingen är också en parameter som kan komma att påverka behovet av särskilda 

boendeplatser på sikt. Vi blir allt äldre, då medellivslängden ökar generellt. Den förtida dödligheten 

minskar på flera områden, exempelvis bland cirkulationsorganens sjukdomar och för vissa 

cancerformer. Generellt sett har vi en god hälsa i Sverige, dock visar forskning på att de äldre 

åldersgrupperna rapporterar sämre hälsa jämfört med yngre åldersgrupper. 

Prognoser, som bygger på befolkningsutvecklingen, visar på att förekomsten av demenssjukdomar 

kommer att öka på sikt om inte förebyggande åtgärder och nya behandlingsmetoder påverkar 

utvecklingen. 

Beräkningarna för respektive ort visar att behovet av platser är mer skiftande jämfört med totalt i 

kommunen. Exempelvis saknas 21 platser i Anderstorp, 3 platser i Hestra respektive 5 platser i 

Reftele 2028, medan det finns för många platser på orter som Gislaved, Smålandsstenar, Broaryd och 

i Burseryd. Dock räknar förvaltningen med att vissa närliggande orter kompenserar för varandras 

under- eller överskott av platser, som exempelvis Gislaved och Anderstorp där Anderstorp har ett 

underskott på ca 21 platser medan Gislaved har ett överskott med ungefär motsvarande antal.  

Från och med 1 september 2019 kommer det i Gislaveds kommun att finnas totalt 35 tomställda 

platser på vård- och omsorgsboende på några av orterna. Majoriteten av dessa platser är dock 

lämnade till fastighet- och serviceförvaltningen, vilket innebär att socialförvaltningen inte längre har 

tillgång till dem. Vissa av dessa tomställda platser, som förvaltningen förfogar över, kan om inte en 

omvandling eller omflyttning av platser görs, öppnas upp vid ett framtida behov av fler särskilda 
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boendeplatser. Vid omvandling och/ eller omflyttning av platser kommer möjligheten till detta att 

reduceras eller försvinna helt.  

ÄLDRES BOENDE 

För att kunna möta den åldrande befolkningens behov av stöd och insatser från socialtjänsten så 

behöver vi lägga mer fokus på äldres boende, istället för äldreboende. Äldres boende handlar om att 

kunna erbjuda ett större utbud av insatser, som möter de individuella behoven, exempelvis i form av 

hemtjänst, seniorboende 70+, biståndsbedömda trygghetsboende, och vård- och omsorgsboende. 

Genom att kunna erbjuda olika insatser och olika boendeformer så förväntas trycket på vård- och 

omsorgsboende minska trots en ökande äldre befolkning. 

Behov av antal platser 2028 och i kombination med att i större utsträckning skapa förutsättningar för 

olika insatser och fler boendealternativ för äldre utifrån deras individuella behov, såsom exempelvis 

biståndsbedömt trygghetsboende så bör inte behovet av särskilda boendeplatser i vård- och 

omsorgsboende ökas utan snarare anpassas till en lägre nivå. 

Om inte biståndsbedömda trygghetsboende inrättas riskeras ett underskott av boendeformer till 

äldre med behov av stöd och insatser från socialtjänsten på sikt i takt med den ökande äldre 

befolkningen. 

STATISTIK VÅRD OCH OMSORG GISLAVEDS KOMMUN 

KOSTNAD PER BRUKARE 

I analysen av förbrukning av hemtjänst och särskilt boende bland 80 år och äldre i kostnad per 

brukare (KPB) 2018 ses också minskningen att andelen 80 år och äldre som bor på särskilt boende 

har minskat. Tidigare år har KPB visat att kommunen har haft en högre förbrukning av särskilt 

boende jämfört med hemtjänst, 2018 ligger förbrukningen på hemtjänst respektive särskilt boende i 

linje med varandra. Men för att kunna erbjuda ett större utbud av insatser utifrån individuella behov 

exempelvis i form av biståndsbedömda trygghetsboende bör förbrukningen av hemtjänst ligga högre 

än särskilt boende. Därmed behöver anpassningar av resurser i särskilt boende flyttas över i 

hemtjänst för att kunna möta upp den önskvärda ökningen.  

NETTOKOSTNADSAVVIKELSE 

Nettokostnadsavvikelsen äldreomsorg totalt för Gislaveds kommun ligger högre än både riket (2017 

0,3; 2018 siffra saknas) och andra jämförbara kommuner (2017 4,2; 2018 4,1).  
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Tabell 3: Nettokostnadsavvikelsen är avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för äldreomsorg, 

kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för äldreomsorg 

i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför 

Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkommer del av 

standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar 

högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: 

Kolada 

Förvaltningens analys av detta är att Gislaveds kommun har flera små boenden med litet antal 

särskilda boendeplatser. Och, som tidigare nämnts i utredningen, har kommunen även en låg 

förbrukning av hemtjänst i förhållande till särskilt boende.  

ANSÖKNINGAR OM SÄRSKILT BOENDE 

Under 2016-2018 har antal ansökningar till särskilt boende legat på en jämn nivå med cirka 150 

ansökningar per år. För 2019 till och med juli är motsvarande siffra 78 ansökningar. I 

åldersfördelningen av ansökningar om särskilt boende för tidsperioden 2017-2018 och till och med 

juli 2019 står åldersgruppen 80 år och äldre för cirka 80% av ansökningarna, se tabell 4. Antal avslag 

för särskilt boende var 21 under 2018 och till och med juli i år är motsvarande siffra 13 avslag. 

 2017  2018  T.o.m. juli 2019 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

64 år 1 1% 6 4% 1 1% 

65-79 år 24 16% 27 18% 9 12% 

80 år+ 123 83% 117 78% 68 87% 

Totalt 148 100% 150 100% 78 100% 
Tabell 4: Åldersfördelning antal ansökningar om särskilt boende 2017 till 31 juli 2019. Källa: Enheten för bistånd – vård 

och omsorg.  

BESLUT TILL VERKSTÄLLIGHET 

Den månatliga verksamhetsuppföljningen visar på att förvaltningen verkställer beslut om särskilt 

boende i medeltal för 2018 inom 54 dagar och för 2019 till och med juli inom 53 dagar. I dessa siffror 

Landskrona -3,6 Strängnäs -1,2        Enköping 1,8           Eslöv 4,3             Värnamo 4,8             Kungälv 5,7           Gislaved 15,3 Gnesta 16,8 

 

2012        2013         2014        2015        2016         2017        2018 
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ingår personer, som erbjudits lägenhet men som valt att tacka nej vid det första erbjudandet och som 

sedan blivit erbjudna lägenhet vid ytterligare ett eller flera tillfällen innan beslutet verkställs, vilket 

medför att deras dagar från beslut till verkställighet förlängs och därmed påverkar medeltalet. Enligt 

riktlinjer för handläggning inom socialtjänstlagen vård och omsorg (2019) har man som brukare rätt 

att tacka nej två gånger till erbjudande om lägenhet, därefter kan beslut om särskilt boende komma 

att omprövas. Siffrorna är hämtade ur verksamhetssystemet Magna Cura.  

BESLUT TILL FÖRSTA ERBJUDANDE 

Om man istället tittar på antal dagar från beslut om särskilt boende till första erbjudande av lägenhet 

exkluderas de som har tackat nej till erbjudande mer än en gång. Siffrorna för 2019 fram till och med 

maj är i snitt 29 dagar från beslutsdatum till datum för första erbjudande om lägenhet. Siffrorna är 

hämtade ur verksamhetssystemet Magna Cura.  

AKTUELL KÖ SÄRSKILT BOENDE 

Aktuell kö till särskilt boende varierar över tid beroende på antal inkomna ansökningar och beslut 

om särskilt boende. I den aktuella kön står personer, som har fått beslut om särskilt boende och som 

väntar på lägenhet. I kön finns även personer som redan har fått erbjudande om lägenhet men som 

har valt att tacka nej till erbjudande.  

Det senaste året har det varit en nedåtgående trend avseende aktuell kö till särskilt boende. Den 

aktuella kön per 12 augusti 2019 var 4 brukare. Under 2019 har den aktuella kön varierat mellan 4-15 

brukare. Siffrorna är hämtade ur verksamhetssystemet Magna Cura.  

MEDIANVÅRDTID 

Medianvårdtiden, det vill säga hur länge man bor på särskilt boende i Gislaveds kommun har varierat 

över tid, men trenden visar på en minskning, det vill säga att man bor kortare tid på särskilt boende. 

Medianvårdtidens utveckling över tid är en faktor som kommer att påverka tillgången på vård- och 

omsorgsplatser. En minskad medianvårdtid ger en ökad tillgång på vård- och omsorgsplatser och 

tvärtom. 

Medianvårdtiden 2018 var 763 dagar, motsvarande siffra för riket var 720 dagar. Siffrorna är hämtade 

från Kolada. 

FÖRSLAG 
Förvaltningen föreslår: 

 att flytta 16 vård- och omsorgsboendeplatser från Hagagården, Smålandsstenar till Solbacka, 

Reftele samt avveckla 9 vård- och omsorgsboendeplatser på Hagagården  

 att flytta 8 vård- och omsorgsboendeplatser från Lugnet, Broaryd till Vitsippan, Gislaved samt 

avveckla 12 vård- och omsorgsboendeplatser på Lugnet. 

Totalt medför förslaget att 24 vård- och omsorgsboendeplatser flyttas och 21 vård- och 

omsorgsboendeplatser avvecklas. 

 att i dialog med fastighet- och serviceförvaltningen inrätta ett biståndsbedömt 

trygghetsboende i Broaryd. 

 att efter tidigare beslut i socialnämnden fortsätta dialogen med fastighet- och 

serviceförvaltningen med att omvandla seniorboende 70+ till biståndsbedömda 

trygghetsboende. 
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GENOMFÖRANDE 
Förvaltningen föreslår att genomförandet av anpassningen sker i två steg: 

Steg 1 flytta 16 platser från Hagagården till Solbacka. 

Steg 2 flytta 8 platser från Lugnet till Vitsippan. 

Syftet med att genomföra anpassningen av särskilda boendeplatser i två steg är för att minimera 

påverkan för berörda verksamheter för både målgruppen, medarbetare och verksamheten.  

En mer noggrann och detaljerad plan på genomförandet behöver tas fram. 

Samtidigt under processen fortsätta att verkställa beslut om införande av biståndsbedömda 

trygghetsboende i dialog med fastighet- och serviceförvaltningen. 

EKOMOMI 
Enligt de ekonomiska beräkningarna utifrån förvaltningens förslag beräknas en besparing på  

11 132 785 kronor, det vill säga besparingen av omfördelning och avveckling vård- och 

omsorgsplatser (drygt 13,7 miljoner kronor) plus kostnaderna för ökade behov i hemtjänsten (drygt 

2,6 miljoner kronor). 

 

Tabell 5: Ekonomisk beräkning av förvaltningens förslag om flytt av 24 vård- och omsorgsplatser och avveckling av 21 

vård- och omsorgsplatser exklusive beräknad kostnadsökning av hemtjänsten. 

 

 

Tabell 6: Ekonomisk beräkning av kostnader för ökade behov i hemtjänsten till följd av förvaltningens förslag. 

 

Ekonomisk beräkning på en total avveckling av Hagagårdens 25 platser respektive Lugnets 20 platser 

illustreras i tabell 7. 
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Tabell 7: Ekonomisk beräkning av total avveckling av Hagagårdens 25 platser respektive Lugnets 20 platser. 

KONSEKVENSANALYS 

VERKSAMHETSPERSPEKTIV 

Genom att omvandla mindre boende och till viss del omfördela platser till större boende där det idag 

finns tomställda platser kan resurseffektivitet uppnås genom att det kan skapa förutsättningar för 

stordrift. Positiva effekter som förbättrad ekonomi genom att bland annat kunna optimera 

bemanningsplanering i större utsträckning, exempelvis som att samordna bemanning på natt och vid 

frånvaro.   

Att omvandla och omfördela platser på mindre boende innebär att kostnaderna för personal och 

tjänster och material försvinner för det aktuella boendet, dock kvarstår kostnader för lokalerna för 

kommunen som helhet. Vid omfördelning av platser kommer kostnaderna för dessa platser, inklusive 

personal-, material-, och tjänstekostnader, att flyttas över till de boenden som tar över platserna. 

Vid omfördelning av platser till annat boende kan antalet tomställda platser minskas och därmed kan 

större enheter skapas.  

Dialog har förts med fastighet- och serviceförvaltningen kring vilka möjligheter som finns genom att 

lämna vissa lokaler, som förvaltningen idag hyr. Exempelvis har barn- och utbildningsförvaltningen 

behov av lokaler för förskolor i Smålandsstenar och Broaryd. Samtidigt ser fastighet- och 

serviceförvaltningen också möjligheter i att socialförvaltningen skulle kunna lämna externt hyrda 

lokaler för hemvården i Smålandsstenar för att flytta in i kommunala lokaler och därmed kunna 

minska externa lokalhyror.  

Fastighet- och serviceförvaltningen har undersökt möjligheterna till att bygga om Lugnet till 

lägenheter, som delvis skulle kunna utnyttjas som seniorboende 70+ och/ eller biståndsbedömda 

trygghetsboende. Enligt fastighet- och serviceförvaltningen finns en efterfrågan på ordinära lägenheter 

bland annat från näringslivet i Broaryd. 

Fastighet- och serviceförvaltningen har i uppdrag att nyttja kommunens egna lokaler och gå ifrån 

externa lokalhyror så långt det är möjligt. 

Genom att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende och i kombination med att vård- och 

omsorgsplatser avvecklas förväntas behovet av hemtjänst att öka, och därmed kommer 

verksamheten att behöva ställa om för att kunna möta detta. 

För att kunna möta framtida behov av olika insatser, exempelvis behov av särskilda boendeplatser, 

behöver förvaltningen kontinuerligt och strukturerat bedriva ett prognostiskt arbete kopplat till den 

demografiska utvecklingen över tid.  
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LUGNET 

Om Lugnet omvandlas och platserna omfördelas till annat boende kan det komma att påverka barn- 

och utbildningsförvaltningens (BUF) verksamhet eftersom Lugnets kök även tillagar mat till förskola, 

skola och fritidsverksamhet.  

Om köket avvecklas måste tillagning av mat till matdistribution och mat till BUF verksamheter flyttas 

till andra kök i antingen Burseryd eller Smålandsstenar samt att matsalen för BUF verksamheter 

försvinner i Broaryd. Om köket behålls för fortsatt tillagning av mat till BUF, så kommer underlaget 

att minskas. Men dock finns möjligheter att öka underlaget beroende vad Lugnets lokaler kommer att 

användas till. Matsal för BUF verksamheter saknas dock om boendet avvecklas oavsett om köket 

kvarstår eller inte.  

En utredning om köken inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen pågår. 

HAGAGÅRDEN 

Hagagården har inget kök, utan all mat till Hagagården tillagas på Mariagården och transporteras till 

Hagagården. Detta medför, att vid en omvandling av Hagagården, kommer de antal portioner som 

Mariagården idag tillagar till Hagagården att försvinna. Dock innebär en omfördelning av Hagagårdens 

platser till Solbacka, att Solbackas kök kommer att få utöka sin tillagning i takt med att antal särskilda 

boendeplatser ökar på Solbacka. 

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom, som bor i ordinärt boende, kommer enligt 

tidigare beslut att flyttas från Hagagården och slås samman med dagverksamheten på Blomstervägens 

demenscentrum i Gislaved från och med 1 september 2019. 

MÅLGRUPPENS PERSPEKTIV 

Enligt beräkningar utifrån prognosen på demografin skiftar behovet av antalet särskilda boendeplatser 

mellan orterna i kommunen, men totalt har kommunen på sikt ett överskott av särskilda 

boendeplatser.  

En plats på särskilt boende beviljas enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§. Det innebär att den sökande, 

efter att ha blivit beviljad särskilt boende, har rätt till en plats på vård- och omsorgsboende i 

kommunen. Socialtjänsten ska utforma insatsen i samförstånd med den sökande så långt det är 

möjligt. Men den sökande har ingen ovillkorlig rätt att få en viss bestämd insats utan vid valet av 

åtgärd måste hänsyn också tas till vilka alternativa resurser det finns i kommunen. I dessa ärenden 

handlar det om att den sökande kan framföra önskemål om specifik boendeplats men kan inte kräva 

detta. Dock försöker förvaltningen i mesta möjliga mån tillgodose önskemål så långt det är möjligt 

utifrån att de individuella behoven uppfylls. Socialtjänstlagen bygger på frivillighet, vilket innebär att 

den sökande kan tacka nej till erbjudande. Över tid har den politiska intentionen varit att det ska 

finnas vård- och omsorgsboende på varje ort i kommunen. 

Väntetiden till särskilt boende förväntas öka något om antalet vård- och omsorgsplatser minskas. Av 

erfarenhet från tidigare avveckling av vård- och omsorgsplatser ses denna ökning en tid för att sedan 

plana ut och återgå till tidigare motsvarande nivåer. 

Det är viktigt att poängtera att de brukare som fortsättningsvis har behov av särskilt boende kommer 

oavsett anpassning av vård- och omsorgsplatser eller inte att få det. Riktlinjerna för 

biståndsbedömning av särskilt boende är inte förändrade, utan myndighetsutövningens uppdrag att 

bedöma behov av särskilt boende följer de politiskt beslutade och nu gällande riktlinjerna för 

handläggning inom socialtjänstlagen (SoL), vård och omsorg (2019). 
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LUGNET 

Vid omvandling av Lugnet och med en viss omfördelning av platser till annat boende på en annan ort 

innebär det för invånarna i Broaryd att särskilt boende inte kan erbjudas där. Eftersom andra 

intilliggande orter, som exempelvis Ekbacken, Burseryd beräknas ha ett överskott på platser så bör 

Ekbacken kunna täcka upp för Broaryds behov av särskilda boendeplatser på sikt. Genom att inrätta 

biståndsbedömda trygghetsboende i Broaryd och även på andra orter i kommunen, enligt 

förvaltningens förslag, beräknas denna boendeform delvis kunna tillgodose behovet av särskilda 

boendeplatser. 

HAGAGÅRDEN 

Vid omvandling av Hagagården och med en viss omfördelning av platser till annat boende på en annan 

ort innebär det att Mariagården blir det enda vård- och omsorgsboendet i Smålandsstenar, dock 

bedöms behovet i Smålandsstenar kunna tillgodoses av Mariagården i kombination med 

boendeplatser i både Reftele, Burseryd och till viss del i Gislaved.  

BEHOV AV DEMENSPLATSER 

Genom att omvandla och omfördela Hagagården, som idag enbart har demensplatser, kommer det 

finnas behov av att utöka antalet demensplatser i kommunen. Förvaltningen avser initialt att omvandla 

vissa platser på Solbacka till demensplatser, men det kommer även bli aktuellt att inrätta 

demensplatser på andra vård- och omsorgsboende för att kunna möta behovet av demensplatser.  

Genom att koncentrera ett större antal demensplatser till ett eller flera vård- och omsorgsboenden, 

skapas större demensenheter vilket i sig har fördelar kring bland annat en mer optimerad 

bemanningsplanering och en mer samlad kompetens kring demens.  

OMFÖRDELNING AV PLATSER 

Omfördelning av platser från Lugnet och Hagagården medför att de som bor på dessa boenden idag 

kommer att behöva flytta. Vid tidigare omfördelning och avveckling av boendeplatser har dessa 

hyresgäster erbjudits möjlighet i viss mån välja var de vill flytta under förutsättning att det finns lediga 

lägenheter på det aktuella boendet.  

BEHOV AV HEMTJÄNST 

Vid en minskning och omfördelning av vård- och omsorgsboendeplatser samt i kombination av 

inrättande av biståndsbedömt trygghetsboende förväntas behovet av hemtjänst och hemsjukvård öka 

något.  

MEDARBETARPERSPEKTIV 

Med större enheter underlättas bemanningsplanering och därmed skapas förutsättningar för god 

arbetsmiljö och flexibla arbetspass för medarbetarna. 

Som medarbetare i socialförvaltningen, Gislaveds kommun är man anställd i kommunen och inte på 

en enskild enhet i förvaltningen. Dock står det på anställningsavtalet att man förnärvarande är 

placerad på en specifik enhet i förvaltningen. För de medarbetare som idag är placerade på de 

aktuella boendena kan en process om övertalighet eventuellt komma att inledas. Men förvaltningens 

bedömning är att berörd tillsvidareanställd personal kommer kunna ges möjlighet till andra uppdrag i 

förvaltningen och att besparingen kommer hämtas hem i huvudsak på minskat antal timavlönade. 
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EKONOMIPERSPEKTIV 

Att omfördela vård- och omsorgsplatser och därmed skapa större enheter beräknas kunna ge mer 

kostnadseffektiva verksamheter. Att omvandla boende och omfördela platser till andra boenden ger 

en kostnadsbesparing enligt beräkningar i tabell 5-7. I kombination med att öppna upp idag tomställda 

platser skapas större enheter och därmed kan dessa enheter bli mer kostnadseffektiva. Vissa resurser 

beräknas behöva omfördelas till de aktuella boendena och även till hemtjänsten för förväntade ökade 

behov. 

Minskat antal särskilda boendeplatser ger trots något ökade hemtjänstbehov en kostnadsbesparing 

enligt uträkning i tabell 5-7.  

En annan ekonomisk effekt blir ett effektivare lokalutnyttjande och med det minskade lokalkostnader 

för kommunen som helhet. 


