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§ 310 Dnr KS 2019/000578  

Boendeplatser äldreomsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Social omsorg har fått uppdraget att utreda vilka alternativ som bedöms 

lämpliga för att skapa nya boendeplatser i kommunen. De alternativ som utreds 
förutsätter att förvaltningen själva driver verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag, daterat den 20 september 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 september 2019. 

Socialnämndens § 117/2019 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på återremiss med följande motivering: 
”Vi yrkar återremiss med hänvisning till att vi saknar ekonomisk redovisning av 
de olika alternativ som utretts. Vi yrkar att ärendet kompletteras med en 

ekonomisk redogörelse där 5 alternativ beskrivs: 
- Bygga och drifta i egen regi. 
- Låta MBAB bygga och drifta i kooperativ form. 

- Upphandla bygget och fastighetsskötsel men egen drift. 
- Upphandla via LoU en fristående aktör. 

- Fortsätta i enlighet med liggande förslag.” 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare 

tillfälle och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Mattias Nilsson (S)  Henrik Yngvesson (M) 
Per-Olof Johansson (S)  Ulrik Brandén (M) 
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Henriette Koblanck (S)  Ingela Fredriksson (M) 
Håkan Lindqvist (S)  Johan Gustafsson (L) 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  Jessica Hellman (SD) 
Johan Ålund (C) 
Per-Olov Johansson (C) 

Matilda Wärenfalk (S) 

8 ja-röster och 5 nej-röster 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag samt 
genomföra upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphand-ling 

av en samarbetspartner för byggande och förvaltning av äldrebo-städer och i 
förlängningen del i en ekonomisk förening som projekterar ett vård- och 

omsorgboende med kooperativa hyresrätter. 

2. En politisk arbetsgrupp bildas ur presidierna i kommunstyrelsen och 
socialnämnden. Arbetsgruppens uppgift är att fatta beslut som krävs för att 

tillsammans med samarbetspartner färdigställa underlag till bildandet av den 
ekonomiska föreningen. Arbetsgruppen upphör när kommunfull-mäktige 

tagit ställning till bildandet av den ekonomiska föreningen. 

Reservation 

Henrik Yngvesson (M), Ulrik Brandén (M), Ingela Fredriksson (M), Johan 

Gustafsson (L) och Jessica Hellman (SD) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 
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§ 117 Dnr SN 2019/000105  

Boendeplatser äldreomsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Social omsorg har fått uppdraget att utreda vilka alternativ som bedöms 

lämpliga för att skapa nya boendeplatser i kommunen. De alternativ som 
utreds förutsätter att förvaltningen själva driver verksamheten.    

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag, daterat den 20 september 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 september 2019.    

Förlag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår följande tilläggsyrkande: ”En politisk arbetsgrupp bildas 

ur presidierna i kommunstyrelsen och socialnämnden. Arbetsgruppens 
uppgift är att fatta beslut som krävs för att tillsammans med 
samarbetspartner färdigställa underlag till bildandet av den ekonomiska 

föreningen. Arbetsgruppen upphör när kommunfullmäktige tagit ställning till 
bildandet av den ekonomiska föreningen.” 

Eva Folkesdotter Paradis (M) begär ajournering.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 09:42 – 09:52. 

Förlag till beslut på mötet 

Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar på återremiss av ärendet med följande 
motivering: ”Vi yrkar återremiss med hänvisning till att vi saknar ekonomisk 

redovisning av de olika alternativ som utretts. Vi yrkar att ärendet 
kompletteras med en ekonomisk redogörelse där 5 alternativ beskrivs: 

- Bygga och drifta i egen regi 
- Låta MBAB bygga och drifta i kooperativ form 
- Upphandla bygget och fastighetsskötsel men egen drift 

- Upphandla via LoU en fristående aktör 
- Fortsätta i enlighet med liggande förslag.” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar socialnämnden om ärendet ska beslutas idag eller om det 
ska återremitteras och finner att nämnden avslår återremissyrkandet. 
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Beslutsgång 

Ordförande hör om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag till beslut och 

finner att nämnden beslutar detsamma. 

Beslutsgång 

Vidare hör ordförande om socialnämnden kan besluta enligt ordförandes 

tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag samt 
genomföra upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling av en samarbetspartner för byggande och förvaltning av 

äldrebostäder och i förlängningen del i en ekonomisk förening som 
projekterar ett vård- och omsorgboende med kooperativa hyresrätter. 

2. En politisk arbetsgrupp bildas ur presidierna i kommunstyrelsen och 
socialnämnden. Arbetsgruppens uppgift är att fatta beslut som krävs för 
att tillsammans med samarbetspartner färdigställa underlag till bildandet 

av den ekonomiska föreningen. Arbetsgruppen upphör när 
kommunfullmäktige tagit ställning till bildandet av den ekonomiska 

föreningen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

 
 

 
 
Social omsorg 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-20 

Dnr 

SN 2019/000105 

  

 

Boendeplatser äldreomsorg 

Beskrivning av ärendet 

Social omsorg har fått uppdraget att utreda vilka alternativ som bedöms 
lämpliga för att skapa nya boendeplatser i kommunen. De alternativ som 
utreds förutsätter att förvaltningen själva driver verksamheten.    

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag daterat  20 september 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2019       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen anser att den redan idag skulle kunna fylla ett nytt 

äldreboende med 48 platser, både utifrån den kö som redan finns, genom de 
brukare med omfattande behov samt genom att stänga ett litet befintligt 
boende. Det skulle dessutom vara betydligt mer kostnadseffektivt att driva 

ett boende med 12 platser per avdelning jämfört med 8 platser.  

Upphandling sker enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Det 

finns då flera vägar att gå. 

Det förvaltningen ser skulle ge kommunen mest inflytande över både drift 
och verksamhet med minst ekonomiskt risktagande är en upphandlad 

samarbetspartner och i förlängningen del i en ekonomisk förening som 
projekterar ett vård- och omsorgboende med kooperativa hyresrätter.  

Förvaltningens förslag är därför att ett vård- och omsorgsboende med upp till 
4x12 platser byggs och drivs i formen kooperativ hyresrättsförening.  

För att den ekonomiska föreningen ska ha möjlighet att bygga ett 

äldreboende i kommunen krävs att Mörbylånga kommun ställer ut en 
kommunal borgen för de lån som den kooperativa hyresrättsföreningen tar på 

fastigheten. Beviljande av en kommunal borgen påverkar inte kommunens 
låneutrymme på kort sikt. Kommunen, en representant från 
samarbetspartnern samt representanter från de boende är med i styrelsen. De 

boende är med i föreningen så länge de bor i fastigheten. Alternativa förslag 
till beslut med detaljerade överväganden 

- En fristående aktör skulle kunna investera i ett nytt vård- och 
omsorgsboende som sedan kommunen hyr och bedriver sin verksamhet i. 

Att rakt av hyra någon annans lokaler anser dock förvaltningen ger oss 
för lite kontroll över kostnaderna. 

- Kommunen skulle kunna finansiera och bygga själva. Kostnaden går då 
via investeringsbudget och verksamheten drivs sedan i egen regi. Själva 
byggnationen av byggnaden upphandlas enlig LOU och innebär att 
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fristående anbudsgivare lämnar anbud på att bygga ett boende utifrån 

kommunens specifikationer. Att bygga själva innebär att kommunen tar 
hela kostnaden och därmed ökar sin totala belåning. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Beslutet förväntas inte påverka några av perspektiven på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag samt 

genomföra upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 
av en samarbetspartner för byggande och förvaltning av äldrebostäder och i 

förlängningen del i en ekonomisk förening som projekterar ett vård- och 
omsorgboende med kooperativa hyresrätter.    

Ann-Katrin Ståhl 
Socialchef 

Pernilla Ekholm Slottner 
Omsorgschef 

Fattat beslut expedieras till: 

"[Skriv text här]"  
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Boendeplatser äldreomsorg 

Uppdrag 

Social omsorg har fått uppdraget att utreda vilka alternativ som bedöms mest 

lämpliga samt kostnadseffektiva för att skapa nya boendeplatser i 
kommunen. Förutsättningen är att förvaltningen själva driver själva 

verksamheten. 

Prognoser som förvaltningen tagit fram visar att behovet av platser på 
särskilt boende kommer att öka i Mörbylånga kommun. Behovet är svårt att 

progonsticera fullt ut, det ändrar sig snabbt men demografin kan ge en 
fingervisning. Enligt konsult (Lokalstrategen Leif Edin) som använts vid 

framtagande av lokalförsörjningsplan så kommer behovet av platser öka med 
88 stycken fram till 2027. Redan 2024 saknas 51 platser om prognosen 
stämmer. Kan kommunen inte verkställa ett beslut om särskilt boende inom 

tre månader riskerar den vite med aktuell dygnskostnad per person plus 10%.  

Metod  

Utredningen kommer att ta avstamp i demografi, prognoser och analys av 
dessa och till viss del ekonomi utifrån de olika alternativ som presenteras.  

Nuläge och prognos 

2019 finns platser för särskilt boende i kommunen enligt följande: 

 Omvårdnad Demensboende  

Lindero 24   

Vil la Viktoria  16  

Rönningegården 16 20 Utökas med 7 
under hösten 
2019 

Äppelvägen 24 32  

Summa 64 68 132+7 

 

Utifrån de senaste siffrorna i lokalförsörjningsplanen (se tabell nedan) är 
behovet av ytterligare platser redan i år 13 stycken. För information ingår i 
lokalförsörjningsplanens tabell även 17 korttidsplatser.  Förvaltningen möter 

behovet av ytterligare platser på kort sikt genom att omvandla 7 av 
korttidsplatserna till boendeplatser men på längre sikt räcker det inte långt. 
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Särskilt boende Prognosticerat antal brukare Ökning

Behov 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2019-2028

Behov 164 169 174 183 190 202 210 218 228 239 75

Ökning per år 5 5 10 7 11 9 8 10 10 45%

Antal platser 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151

Platsbrist -13 -18 -23 -32 -39 -51 -59 -67 -77 -88 -88  

 

Övergripande omsorgskostnader och behov av platser 

Som det ser ut idag har Mörbylånga, (enligt Kolada (2017) en kostnad för 
äldreomsorgen som är högre än jämförelsekommunerna men lägre än länet 

och snittet i landet. Dock är kostnaden för äldreomsorgen högre bland 80+ 
både för de liknande kommunerna och länssnittet. Det är denna grupp som 

kommer att öka mycket framöver. 
 
Vi kan se att Mörbylånga har en större andel både inom 65+ och 80+ som 

har beviljad hemtjänst medan vi har en lägre andel inom SÄBO. Detta beror 
till del på att vi har få SÄBO platser. Idag så är det kö till våra boenden. 

För 2017 så var brytpunkten mellan beviljade hemtjänsttimmar och SÄBO, 
det vill säga det antal timmar när det var mer kostnadseffektivt att vara på 
SÄBO än inom hemtjänsten, 150 timmar. För 2018 beräknas denna siffra 

ligga omkring 120 timmar istället. Det handlar om ca 20-25 personer i 
dagsläget.  

 

Äldreomsorg 
Övergripande 

Mörbylånga Liknande 
kommuner 

Länsvärde Alla kommuner 
(ovägt medel) 

Nettokostnad 

ä ldreomsorg, 
kr/inv 

12 212 11 344 13 882 12 771 

Kostnad 
ä ldreomsorg, 
kr/inv 65+ 

52 073 56 208 61 085 62 141 

Kostnad 
ä ldreomsorg, 
kr/inv 80+ 

242 783 232 073 234 430 243 986 

Invånare 65+ 
med hemtjänst i  

ordinärt 
boende, andel 
(%) 

10,8 7,6 9,6 8,0 

Invånare 65+ i  
särskilda 

boendeformer, 
andel (%) 

2,7 3,7 3,6 4,0 

Invånare 80+ 

med hemtjänst i  
ordinärt 

boende, andel 
(%) 

34,6 22,3 26,7 22,7 

Invånare 80+ i  

särskilt boende, 
andel (%) 

10,8 12,3 11,5 12,5 
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Brytpunkt 

mel lan 
hemtjänst och 
särskilt boende i  
bevi ljade 
timmar per 

månad 

149,6 73,7 94,5 91,8 

 

I diagrammet nedan ser vi en jämförelse mellan Mörbylånga (röda pricken) 

och övriga landet. Mörbylånga har en hög andel 80+ inom hemtjänsten och 
en låg andel boende på SÄBO i förhållande med övriga Sverige. 

 

I jämförelse med de likande kommunerna samt både i länet och med snittet 
för samtliga kommuner så är kostnaden per brukare hög i Mörbylånga 
kommun. Detta kan främst förklaras av att vi har särskilda boenden som inte 

är ändamålsenliga och därmed inte heller kostnadseffektiva.  
 

Särskilt Boende Mörbylånga Liknande kommuner Länsvärde Alla 
kommuner 

(ovägt 
medel) 

Kostnad särskilt 
boende 
ä ldreomsorg, 

kr/brukare 

995 102 802 538 877 865 892 546 

 
Vad gäller hemtjänsten så har de åtgärder som genomförts gett resultat och 

kostnaden per timme är låg i jämförelse med andra kommuner. Dock så har 
man många beviljade timmar i Mörbylånga i förhållande till resten av länet 
vilket delvis kan kopplas till bristen av boendeplatser. Det stora antalet 

timmar förklarar den lägre kostnaden per timme då de fasta kostnader slås ut 
på fler timmar och därmed sänker snittkostnaden. 

 

Ekonomi och utformning 

Det optimala ur ett ekonomiskt perspektiv är att ha boende med 10-12 platser 

per avdelning, samt minst 4 avdelningar på ett boende för att kunna 
effektivisera nattbemanningen.  Villa Viktoria har endast 16 platser, vilket 

gör att kostnaderna blir höga. Bara personalkostnaderna sjunker upp till 
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140’-160’ per plats och år om vi jämför Villa Viktoria med ett boende med 

4x12. Se nedanstående beräkningar.  

Beräkningsunderlag från budgetdokument inför 2019: 

Kostnad årsarbetare: 

SÄBO   Dag/kväll Natt 

Grundlön   24 449 25 123 

Sem d ti llägg 1,40% 342 352 

OB-ti llägg   3 400 7 000 

S:a 1   28 191 32 475 

Sjuklön (6 dgr) 2,00% 489 502 

Sem-vik 5v 9,62% 2 351 2 416 

Introduktion (3 
dag) 

1,00% 244 251 

Utbi ldning (16tim) 0,67% 164 168 

S:a 2   3 248 3 338 

PO-pålägg 39,17% 12 315 14 028 

ÅA/mån   43 754 49 840 

ÅA/år   525 051 598 082 

 

Tilldelning årsarbetare utifrån antal platser: 

Platser   7 8 9 10 12 4 

Demens 0,70   6,30     7,70 3,50 

Omv 0,60   5,40     6,60   

korttid 0,78 6,24       8,58   

 

Personalkostnad Villa Viktoria:2x8 platser demens     

  årsarbetare/avdelning á  pris 
årskostnad 
/avdelning 

årskostnad 
per plats hela/år 

dag/kväll  6,3 525051 3307821 413478 6615642,6 

natt 2 s t 1,75 598082 1046644 130830 2093287 

    
544308 8708930 

Personalkostnad Nytt boende 4x12   

  ÅA per avdelning á  pris 
årskostnad 
/avdelning 

årskostnad 
per plats hela /år 

dag/kväll 
omv 6,6 525051 3465337 288778   
dag/kväll 

dem 7,7 525051 4042893 336908   

2 per natt 
(bara  omv)  0,875 598082 523322 43610   

3 per natt  
(1 vån 
dem) 1,3125 598082 784983 65415   

   
bara  omv 332388 15954633 

   
demens 402323 

 

   
2+2 378258 18156389 
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För att dra mest nytta av storleken på avdelningarna bör dessutom 
utformningen av själva byggnaden vara sådan att en person kan ha uppsikt 
över två avdelningar. Vid ett nybygge kan man redan från början anpassa 

lokalerna efter verksamheten som är tänkt.  Forskning när det gäller 
demensvård menar till exempel att det bör gå att gå runt på avdelningen utan 

att hamna i någon återvändsgränd, färgsättning och kontraster bör tänkas 
igenom på toaletter och i korridorer etc redan vid projekteringen så att 
verksamhetens inriktning blir flexibel.   

 
Sammantaget så bör fokus läggas på att skapa nya SÄBO platser för att i 

förlängningen kunna avsluta Villa Viktoria och därmed få ned kostnaden per 
brukare. Detta innebär också att andelen inom hemtjänsten med ett stort antal 
beviljade timmar skulle kunna minska, och därmed antalet beviljade timmar 

totalt. 

Behov på kort sikt 

Som man kan se av ovanstående tabeller så är prognosen att andelen äldre än 
80 år kommer att öka markant de närmaste åren. Hur många av dessa som 
kan tänkas behöva en plats på särskilt boende vet vi inte helt säkert. Den 

prognos som tagits fram för lokalförsörjningsplanen, som inte tagit ställning 
till en stängning av Villa Viktoria eller en inflytt av de brukare med flest 

hemtjänsttimmar, visar på ett behov av 88 nya platser inom en 10-årsperiod. 
Den höga kostnaden vi har för våra särskilda boenden idag skulle kunna 
minskas genom att vi bygger ett nytt boende med 4 avdelningar á 12 platser. 

En stängning skulle då kunna göras av Villa Viktoria. I dag har vi 18 
personer i kö, 16 boende på Villa Viktoria. Enbart detta är 34 personer. Till 

detta har vi ett 20-tal personer med en stor mängd beviljade hemtjänsttimmar 
där det ur ett rent ekonomiskt perspektiv vore effektivare att dessa bor på 
särskilt boende. Det innebär att vi i teorin skulle kunna fylla ett boende redan 

idag. 
 

Mark för ett eventuellt bygge 

Kommunen äger idag mark i Färjestaden som redan idag är detaljplanerad 
till vård- och omsorgsboende.  Den tomt som är markerad orange, rakt under 

den röda  (som är tänkt till förskola) skulle kunna vara aktuell.  Som 
orienteringshjälp så är det Järnvägsgatan som går uppe i högra hörnet utanför 

det gröna. Ytan på tomten är 5401m2. Man får bygga en yta på 1600m2 per 
våningsplan. 4 plan får byggas på höjden. 
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Typer av upphandling 

Det finns flera vägar att gå.  

 

Kommunen finansierar och bygger själva.  

Kostnaden går via investeringsbudget och verksamheten drivs sedan i egen 

regi. Själva byggnaden upphandlas enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling (LOU) och innebär att fristående anbudsgivare lämnar anbud på 

att bygga ett boende utifrån kommunens specifikationer. Att kommunen tar 

hela kostnaden själva ökar kommunens totala belåning kraftigt.  Förutom att 

kommunen behöver ha låneutrymme så kan processen med upphandling av 

ett så omfattande projekt enligt LOU bli tidskrävande då erfarenheten säger 

att den riskerar att bli föremål för överklaganden. 

En fristående aktör  

Fristående aktör investerar i ett nytt vård- och omsorgsboende som sedan 
kommunen hyr och bedriver sin verksamhet i. I detta fall är det ägaren av 

byggnaden som förvaltar och hyressätter och kommunen har liten eller ingen 
möjlighet att påverka kostnaderna. 

Kooperativ hyresrättsförening 

Kommunen upphandlar då en samarbetspartner enligt LOU för ”byggande 
och förvaltning av äldrebostäder”. Den vinnanande samarbetspartnern 

formar en projektorganisation och tar fram ett beslutsunderlag för att 
Kommunfullmäktige ska kunna stifta en ekonomisk förening . Föreningen 
bygger sedan ett boende eller köper upp befintliga boenden och hyr ut dem 

till kommunen och de boende. Kommunen ingår i styrelsen och de boende är  
är medlemmar i föreningen så länge de bor kvar i fastigheterna. Dessa 

föreningar har inget vinstintresse.  

För att den ekonomiska föreningen ska ha möjlighet att bygga ett 
äldreboende i kommunen krävs att Mörbylånga kommun ställer ut en 
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kommunal borgen för de lån som den kooperativa hyresrättsföreningen tar på 

fastigheten. Beviljande av en kommunal borgen påverkar inte kommunens 
låneutrymme på kort sikt. Däremot när vår långivare i ett längre perspektiv 
gör en kvalitativ analys av kommunen, räknas beviljad borgen som en del av 

våra skulder och skulle på så sätt kunna påverka vårt låneutrymme i 
förlängningen. Detta är en av flera variabler som beaktas då. 

Sammanfattning 

Förvaltningen ser att vi kommer att behöva utöka antalet boendeplatser med 
88 platser på 10 års sikt. Redan idag kan vi i teorin fylla ett boende med 

4x12 platser.  

Kommunen har mark som redan idag är godkänd för att bygga ett boende. 

Att bygga själva innebär att vi tar hela kostnaden själva och därmed ökar 
kommunens totala belåning kraftigt.  Förutom att kommunen behöver ha 
låneutrymme så kan processen med upphandling av ett så omfattande projekt 

enligt LOU bli tidskrävande då tilldelningen riskerar att bli föremål för 
överklaganden.   

Att rakt av hyra någon annans lokaler anser förvaltningen ger oss för lite 
kontroll över kostnaderna då hela ägandet och därmed även hyressättningen 
ligger hos fristående aktör. Det kräver dessutom att någon fristående aktör på 

vinst och förlust bygger ett boende i kommunen. 

Att upphandla en samarbetspartner enligt LOU och sedan bilda en 

ekonomisk förening som tar hand om projekteringen av byggnaden skulle ge 
kommunen inflytande över både bygget, hyressättning och driftskostnader. 
Då kommunen inte är i majoritet i styrelsen är det dessutom inget krav att gå 

via LOU när det gäller själva bygget. Det ekonomiska åtagandet för 
kommunen blir ett borgensåtagande som visserligen påverkar låneutrymmet 

men ändå innebär mindre risk än om vi tar kostnaden själva direkt.  

Slutsats 

Det förvaltningen ser ger mest inflytande över kostnaderna för minst 

ekonomisk risk är att uppdra åt en ekonomisk förening, där kommunen är del 
av styrelsen, att bygga ett vård- och omsorgsboende med upplåtelseformen 

kooperativ hyresrätt.  

 

 


