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Projektering av äldreboende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att projektering av nytt äldreboende i Dingle sker enligt 
nedan föreslagen inriktning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att redovisa årliga 
driftskostnader för äldreboendet. 
 
Kommunstyrelsen begär återkommande rapportering från projekteringen 
 

Sammanfattning 
Det har fattats beslut om att lägga ner tre äldreboende – Dinglegården, 
Vässjegården och Ekebacken – och att ersätta dessa med ett nytt i Dingle. 
Byggnadsnämnden har inlett detaljplanearbete på del av fastigheten Lågum 1:27. 
 
I de äldreboende som ska vara kvar finns kvar finns 28 platser i Sörbygården och 42 
i Allegården. Sörbygården kan relativt enkelt utökas med 2 platser (till 30) och 
Allegården med 9 platser (till 55 inkl. viss annan omdisponering). Utbyggnaden och 
viss omdisponering av Allegården genomförs våren 2018. Totalt kommer dessa 
boende att ha ca 85 platser. 
 
Den preliminära tidplanen visar att projektet, från start detaljplan till inflyttning, tar 
ca 4 år. Inriktningen är inflyttning under våren 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att 
godkänna förfrågningsunderlag och att godkänna anbud vid större entreprenader. 
Det är då också rimligt att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner 
projekteringsinriktningen. 
 
För att få en så smidig process som möjligt avser förvaltningen att driva 
projekteringen och framtagandet av relevanta handlingar parallellt med 
planprocessen. Vissa inriktningsbeslut är därför av stor vikt. 
 
Vad ska inrymmas i den nya byggnaden: Bostäder för äldre, lokaler för 
hemtjänst och hemsjukvård för Svarteborg och Dingle, kök och matsal för 
verksamheten, rehab och demensdagverksamhet samt bemanningsenheten. 
Parkeringsplatser för besökare och personal ska finnas i anslutning till boendet. 
Möjligheten att anlägga hållplats för kollektivtrafik i anslutning till boendet bör 
utredas. Platser för taxi, färdtjänst, rörelsehindrade mm ska finnas i anslutning till 
entrén. 
Det finns en inneboende tröghet i planerings- och byggprocessen. Planprocessens 
inriktning är att ta fram en större byggrätt än vad som kommer att utnyttjas för 
utbyggnad av etapp 1 och 2, för att ge flexibilitet och utvecklingspotential. Etapp 1 
ska täcka behovet av platser (ca 74 nya platser) fram till 2027, vilket innebär att 
utbyggnad av etapp 2 påbörjas under 2025. Etapp 2 ska täcka behovet av platser 
(ca 88 nya, eller 14 nya i etapp 2) fram till 2033 vilket innebär att utbyggnaden av 
etapp 3 påbörjas 2031. 
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Nuläge 
Vid årets utgång 2016 bodde ca 18 % av de kommuninvånare som är över 80 år på 
särskilt boende. (712 personer 80+ /129 boende). 
Från årsskiftet har antal boendeplatser minskat till 123 platser och den 22 mars 
2017 hade kommunen 717 kommuninvånare över 80 år. Av dessa bor alltså lite över 
17 % på SÄBO nu. Detta är exklusive korttidsplatser. Räknar vi in korttidsplatserna 
har kommunen 135 SÄBO (123+12). 
 
Sammanställning 

Behov enligt tidigare utredningar och statistik: 

 Antalet 
+80 
enligt 
prognos 

ÄO 
2013 
20% 

Rev 
ÄO 
okt 
2014 
21% 

Snabbutr 
2015 
21% 

Rev 
förslag 
nov 
2016 
19,5% 

Lämnad 
statistik 
2013-
15 exkl 
korttids 
17,6% 

Förslag 
Antal 
lägenheter 
inkl 
korttids 
tot 

2020/21 726 145 146 150 142 128 145 
2025 851 170 168 173 166 150 163 
2030 960 192 189 193 187 169 183 
2035 1009 202 195 200 197 178 191 
2040 1019 204 199 203 199 179 192 

 

Med 30 lägenheter på Sörbygården och 55 lägenheter på Allegården är det följande 
antal som ska skapas: 
 
År- behov Sörbygården/Allegården Nytt boende 

Dingle 
2021 – 145 85 60 
2025 - 163 85 78 (2027 86 pl) 
2030 – 183 85 98 (2033 94 pl) 
2035 – 191 85 106 
2040 - 192 85 107 

 

Andra viktiga frågor 

Ska kommunen driva verksamheten? 

Ska kommunen bygga eller hyra av annan fastighetsägare? 

Kommunen har förvärvat mark söder om Dingle för ett nytt äldreboende. Kommunen 
driver planarbetet och har därefter valmöjlighet:  
 

1. Bygga och driva verksamheten 
2. Bygga och låta någon annan driva verksamheten 
3. Hyra av någon som byggt och driva verksamheten 
4. Hyra och låta någon annan driva verksamheten 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Det kommer att bli en stor satsning för kommunen. Det kommer att få 
konsekvenser, undanträngningseffekter, på andra verksamheter. Förvaltningen 
kommer att återkomma med redovisning av kostnaderna för att driva skola och 
förskola samt hur detta ska finansieras. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Fack och medarbetare kommer att involveras i projektering mm. 

Miljö 
Utreds i detaljplanearbetet 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Bilaga Projektering Äldreboende 
 

I äldreomsorgsutredningen från 2013 framgår att 
 
”2013 finns det 132 särskilda boendeplatser i Munkedal. Om man ställer detta i 
relation till antalet äldre så innebär det att ca 5,6 % av de över 65 år och äldre och 
ca 20 % av de som är 80 år och äldre bor i särskilt boende. Huvuddelen av antalet 
äldre bor alltså i ordinärt boende.  
Det är rimligt att antalet särskilda boenden minst följer utvecklingen av antalet 
äldre. Behovet skulle då vara ett behov av ca 10-15 nya boendeplatser inom en  
5-årsperiod och ytterligare ca 20-25 nya platser någonstans runt 2021-2023”. 
 
I den reviderade äldreomsorgsplanen från oktober 2014 framgår: 

Tabell 2: Antal personer över 80 år samt prognos för antal med behov av särskilt 
boende i Munkedals kommun. 
 
År Antal 80+ SÄBO 
2014 673 141 
2015 676 142 
2020 698 146 
2025 804 168 
2030 901 189 
2035 932 195 
2040 945 199 

I denna utredning kalkyleras med att 21 % av personerna över 80 år behöver 
SÄBO. Vad denna bedömning kommer ifrån framgår inte av utredningen. 

 

I ”snabbutredningen” från 2015 anges följande avseende det framtida behovet: 

År  Antal 
personer 80 

+ 

Antal SÄBO‐
platser 

Ökning 
antal 
platser 

Antal 
korttidsplatser 

Ökning 
antal 
platser 

2015  676  132 0 13 0 
2020  698  136 4 14 1 
2025  804  157 25 16 3 
2030  901  176 44 17 4 
2035  932  182 50 18 5 
2040  945  185 53 18 5 
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I denna utredning kalkyleras med att 21% av personerna över 80 år behöver 
SÄBO. Förvaltningen gör bedömningen att kommunen kan minska 
verksamhetskostnader (exklusive fastighetskostnader) med ca 10-12 miljoner 
kronor/år genom att ha tre vård- och omsorgsboende istället för fem i kommunen. 
 
I reviderat förslag till Särskilda boende från november 2016 anges: 

Sektorn gör bedömningen att kommunen kan kostnadsdämpa 
verksamhetskostnader (exklusive fastighetskostnader) med ca 5 miljoner kronor/år 
genom att ha tre vård- och omsorgsboende istället för fem i kommunen (utifrån 
nedan beskrivet lägenhetsbestånd). Kostnadsdämpningen ligger i minskad 
nattbemanning, effektivare personalplanering, kökskostnader, samt övriga 
driftskostnader.  
 
Tidigare prognos har gjort gällande att 5,5, % av personer över 65 och 21 % av 
personer över 80 kommer att ha behov av särskilt boende. I dag ligger siffran i 
Munkedal på 5 % respektive 19,5 %.  
För att kunna göra någon form av beräkning räknar vi med dagens andel av 
personer över 80 år kommer ligga konstant. Beräkningen bygger även på att 
ökningen av antalet särskilt boendeplatser följer ökningen av antalet 
korttidsplatser. 
  
År  Antal 

personer 

80 + 

Antal 

SÄBO‐

platser 

Ökning 

antal 

platser

Antal lägenheter 

för 

korttidsomsorg 

Ökning 

antal 

platser 

2015  676  132 0 13 0 

2020  698  136 4 7* 1 

2025  804  157 25 8* 3 

 

*Korttidslägenheter och korttidsplatser är inte samma sak.  

 

Färsk befolkningsstatistik (prognos från april 2017) visar att år 2021 
kommer 1 898 personer vara mellan 65-79 år och 726 personer över 80 år. 

Ålderskategori 2017 2020 2021 2025 2030  
2035 

 
2040 

80+ 724 718 726 851 960 1009 1019 
 Antal 
platser 
(14,65%) 106 106 106 125 141 148

 
 

149 
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Statistik som redovisat av förvaltningen (se nedan) visar att andelen invånare i 
särskilda boendeformer 65-79 år uppgår till 1,3 % för 2015 och i åldersgruppen 80 
+ uppgår till 14,2 % för 2015. Snittet de senaste två åren för 65-79 år uppgår till 
1,15 % samt för 80 + till 14,65 %. Total andel i särskilda boendeformer uppgår till 
5 %.  
 2014 2015
Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende eller bodde permanent i särskilt boende, 
andel (%) 11,5 11,3

         Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 6,5 6,3

                 Invånare 65-79 år med hemtjänst ordinärt boende, andel (%) 2,5 2,4

                 Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 16,8 16,5

         Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,0 5,0

                 Invånare 65-79 år i särskilt boende, andel (%) 1,0 1,3

                 Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%) 15,1 14,2

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. 2007-2012 hämtas 
antalet brukare från Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens 
mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: Socialstyrelsen och SCB. 

Invånare 65-79 år i särskilt boende, andel (%) (N23800) 
Antal personer 65-79 år som bor permanent i särskilda boendeformer dividerat med antal invånare 65-
79 år 31/12. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer i särskilt boende ett månadssnitt av antal brukare 
(från Socialstyrelsens individstatistik) under året. 2007-2012 hämtas antalet brukare från 
Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig 
regi. Källa: Socialstyrelsen och SCB. 
 

Det innebär att, förutsatt att andelen av befolkning i särskilda boendeformer inte 
drastiskt ändras, så uppgår behov av boendeplatser år 2021 till; 

Ålderskategori Andel av 
befolkningen i 
särskilda 
boendeformer 

Antal i 
befolkningen 
prognos för 2021 

Behov med 
utgångspunkt från 
statistik och 
befolkningsprognos

65-79 år 1,15 % 1898 22
80 + 14,65 % 726 106

 

Om antalet personer 65-79 och 80+ sätts i relation till antalet personer 80+ blir 
andelen 17,6%. 

 

 

 
Mats Tillander 
Samhällsbyggnadschef 
 


