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Utredning avseende möjlighet att stänga vård- och omsorgsboende 
helt eller delvis   

 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut  
 
Att socialnämnden beslutar 
 

• flytta 16 vård- och omsorgsboendeplatser från Hagagården, 
Smålandsstenar till Solbacka, Reftele samt avveckla 9 vård- och 
omsorgsboendeplatser på Hagagården  

• flytta 8 vård- och omsorgsboendeplatser från Lugnet, Broaryd till 
Vitsippan, Gislaved samt avveckla 12 vård- och omsorgsboendeplatser 
på Lugnet. 

• 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. 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade i maj 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
om det är möjligt att stänga vård och omsorgsboende helt eller delvis. 
 
Förvaltningen har genomfört en utredning avseende möjlighet att stänga vård- 
och omsorgsboende helt eller delvis. Utredningen omfattar analys av demografi 
2019-202, beräkning av behov av särskilda boendeplatser, analys av 
statistikunderlag, konsekvensbeskrivning samt ekonomisk beräkningar.  
 
 
Ekonomi 
Enligt de ekonomiska beräkningarna utifrån förvaltningens förslag beräknas en 
besparing på 11 132,8 tkr, 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).  

I kostnadsberäkningen ingår inte de ekonomiska effekterna av att kommunen 
kan kliva ur externt inhyrda lokaler.  
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Bedömning 
För att kunna möta den åldrande befolkningens behov av stöd och insatser från 
socialtjänsten så behöver det läggas 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. 

Genom att titta på det antal särskilda boendeplatser kommunen har idag och 
hur åldersfördelningen på de som bor på vård- och omsorgsboenden kan man i 
kombination med prognosen på demografin beräkna och uppskatta behovet av 
antal särskilda boendeplatser på sikt. Enligt beräkningarna visar de att det totalt 
sett finns 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 som finns idag. I Gislaveds kommun finnas det 
dessutom 35 tomställda platser på vård- och omsorgsboende.  

Det finns flera andra faktorer som kommer ha effekt på behovet av särskilda 
boendeplatser. Det är den digitala utvecklingen, möjlighet att kunna erbjuda 
biståndsbedömda trygghetsboende,  folkhälsoutvecklingen och hur hälso- och 
sjukvården kommer att utvecklas på sikt. Förvaltningens bedömning är att detta 
kommer minska behovet av särskilda boendeplatser men i vilken omfattning är 
svårt att säga och finns därför inte med i prognosen.  

Förvaltningens bedömning är att det prognostiserade behovet av antal platser 
2028 i kombination med att skapa fler boendealternativ för äldre innebär att 
särskilda boendeplatser i vård- och omsorgsboende inte behöver ökas utan 
snarare anpassas till en lägre nivå. Förvaltningen bedömer också att det kan 
göras utan att det påverkar kommunens förmåga att kunna erbjuda plats på 
särskilt boende inom lagstadgad tid. Socialförvaltningen ser också att det 
kommer bli mer kostnadseffektivt att samla fler platser på Solbacka och 
Vitsippan utifrån ett bemaningsperspektiv. Kommunens samlade lokalkostande 
bedöms också på det sättet kunna minska genom att kunna lämna externa 
lokaler.  

Socialförvaltningen föreslår att 24 vård- och omsorgsboendeplatser flyttas från 
Hagagården och Lugnet till Solbacka och Vitsippan. Förvaltningen föreslår 
vidare att 21 vård- och omsorgsboendeplatser avvecklas och istället ersätts 
med biståndsbedömda trygghetsboendeplatser. Det innebär att det totala 
antalet platser inte behöver minska, utan istället skapas flera olika 
boendealternativ för målgruppen. Förvaltningen förslår därför att nämnden 
också ger förvaltningen i uppdrag att i dialog med fastighet- och service inrätta 
biståndsbedömda trygghetsboenden i Broaryd.  

 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll SN 190521 § 72 
Protokoll SN 190618 § 81 
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Utredning daterad 190819 
 

 
Carina Helgesson-Björk 
Socialchef 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Enhetschefer vård- och omsorgsboende 

 
  
 
  


