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Social- och omvårdnadsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 

E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 
www.tidaholm.se 

KALLELSE 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2021-11-23 kl 13:30 
Plats: Sessionssalen 
Justerare: Emma Graaf (S)  
 
Gruppmöten kl 13:00 i Sessionssalen och Ekedalen 
Kallade 
 
Ledamöter 
Peter Friberg (M), Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Håkan Joelsson (S), 
Emma Graaf (S), Jonas Storm (S), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask 
(C), Birgitta Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Per Nordström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
 
 
Ersättare 
Alexander Lagerholm (S), Per-Erik Thurén (S), Angelica Holst (S), Linda 
Boudin (S), Nils Werner (S), Patricia Axelsson (V), Håkan Darmark (KD), 
Louise Wind (C), Gunilla Dverstorp (M), Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD) 
 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Godkännande av föredragningslista  

2 Beslut om mötesobservatör  

3 Beslut om intern kontrollplan 2021/2022 för social- och 
omvårdnadsnämnden 

2021/264 

4 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 2020/2021 
och uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens 
arbete med intern kontroll 2020/2021 

2021/265 

5 Information om utredning av demensboende 2021/227 

6 Beslut om månadsrapport för social- och 
omvårdnadsnämnden avseende januari-oktober år 
2021 

2021/41 

7 Information från socialchef 2021/3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-09 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/264 

§ 189 Beslut om intern kontrollplan 2021/2022 för social- och 
omvårdnadsnämnden 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta om att anta upprättat förslag till intern kontrollplan 
för år 2021/2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt 
riktlinjen för intern kontroll ska nämnden, i detta fall social- och 
omvårdnadsnämnden, se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 2021/2022 års interna 
kontrollplan visar identifierade risker och vilka kontroller som kommer att 
utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv samt 
att den följer lagar och regler.  
 
Social- och omvårdnadsnämndens interna kontrollplan är baserad på en 
riskanalys utförd av ledningsgruppens olika enheter.  
 
Det är rutiner/processer som innehåller risker med höga poäng, från 8-16, 
som ingår i planen. Den interna kontrollplanen för social- och 
omvårdnadsnämnden innehåller 3 risker som ska kontrolleras. Uppföljningen 
av utförda kontroller kommer att redovisas för social- och 
omvårdnadsnämnden i mars 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden att besluta om 
att anta upprättat förslag till intern kontrollplan för år 2021/2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ” Beslut om antagande av intern kontrollplan 

2021/2022 för social – omvårdnadsnämnden”, socialt ansvarig 
samordnare Maria Wänerstig, 2021-10-28 

✓ Intern kontrollplan för Social- och omvårdnadsnämnden år 2021/2022. 
 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
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E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-28 
 
Ärendenummer 
2021/264 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Maria Wänerstig     
0502-60 64 04 
maria.wanerstig@tidaholm.se 
 
 
Beslut om antagande av intern kontrollplan 2021/2022 för social - 
omvårdnadsnämnden 
 
Ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt 
riktlinjen för intern kontroll ska nämnden, i detta fall social- och 
omvårdnadsnämnden, se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 2021/2022 års interna 
kontrollplan visar identifierade risker och vilka kontroller som kommer att 
utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv samt 
att den följer lagar och regler.  
 
Social- och omvårdnadsnämndens interna kontrollplan är baserad på en 
riskanalys utförd av ledningsgruppens olika enheter.  
 
Det är rutiner/processer som innehåller risker med höga poäng, från 8-16, 
som ingår i planen. Den interna kontrollplanen för social- och 
omvårdnadsnämnden innehåller 3 risker som ska kontrolleras. Uppföljningen 
av utförda kontroller kommer att redovisas för social- och 
omvårdnadsnämnden i mars 2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
✓ Intern kontrollplan för Social- och omvårdnadsnämnden år 2021/2022. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte beröra barn i direkt mening 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår social- och 
omvårdnadsnämnden att besluta om att anta upprättat förslag till intern 
kontrollplan för år 2021/2022. 

 
 
Sändlista 
Här skrivs vart det slutliga beslutet ska skickas när det är fattat av politiken 
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1 Inledning 

Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Internkontrollplan visar identifierade risker och vilka 
kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, 
effektiv och följer lagar och regler. 

Nämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som 
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer 
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens 
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde. 

 

I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts: 

 Omvärldsrisker 

 Verksamhetsrisker 

 Redovisningsrisker 

 Finansiella risker 

 Legala (juridiska) risker 

 Risker för förtroendeskada 

 Informationssäkerhetsrisker 
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2 Årets identifierade risker och planerade kontroller 2021/2022 

2.1 Omvärldsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Smittspridning av Covid- 
19 

 
Risk för att brukare drabbas av 
smitta på grund av att personal 
saknar grundläggande 
kunskap om basala 
hygienrutiner kan leda till 
vidare smittspridning. 

Sannolikhet 

3. Möjlig 
Konsekvens 

3. Kännbar 
Riskvärde 

9. Medium 

Kontroll av att all personal 
genomgått webbutbildning 
kring basala hygienrutiner, 
samt att alla enheter har utsett 
hygienombud. . 
 
Syfte med kontroll - VAD? 

Säkerställa att samtlig personal 
som arbetar på särskilda 
boenden samt inom hemtjänst 
har genomgått utbildningen 
samt att hygienombud finns. 
 
Metod - HUR? 

MAS ställer frågan till 
enhetschefer huruvida all 
personal genomgått 
webbutbildningen. samt om 
enheten har utsett 
hygienombud. Enhetschefer 
kontrollerar om all personal 
lämnat in kursintyg och 
återkopplar till MAS hur många 
som genomgått utbildningen, 
samt hur många som 
eventuellt inte gått den, samt 
om hygienombud finns. 
 
Frekvens - NÄR? 

En gång per år, i februari. 
 
Utförare - VEM? 

Enhetschefer samt MAS. 
 

 

2.2 Verksamhetsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Risk för att kommunen 
inte lever upp till 
intentionerna i 
barnkonventionen genom att 
barn inte kommer till tals i 
ärenden som rör dem. 

 
I ärenden som rör barn har 
barn rätt att få möjlighet att 
lämna sina tankar och 
synpunkter kring sin egen 
situation och vad de behöver. 
Genom att inte låta barn 
komma till tals riskerar 
kommunen att inte leva upp till 
barnkonventionen samt att 
barnet inte får de insatser som 
barnet är i behov av. 

Sannolikhet 

3. Möjlig 
Konsekvens 

3. Kännbar 
Riskvärde 

9. Medium 

Kontroll av att barn kommit till 
tals i utredningar som rör dem. 
 
Syfte med kontroll - VAD? 

Säkerställa att barn kommer till 
tals. 
 
Metod - HUR? 

De tio först öppnade 
utredningarna under året 
granskas av SAS utifrån en 
uppprättad rutin för att 
säkerställa att barnet kommit 
till tals. 
 
Frekvens - NÄR? 

En gång per år, i februari. 
 
Utförare - VEM? 

SAS och enhetschefer 
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2.3 Risk för förtroendeskada 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Felaktiga utbetalningar. 

 
Risk för felaktiga utbetalningar 
gå grund av att utbetalning 
skett till person som inte är 
berättigad till ekonomiskt 
bistånd kan leda till 
förtroendeskada för kommunen 
samt en ekonomisk skada. 

Sannolikhet 

2. Mindre sannolik 
Konsekvens 

4. Allvarlig/stor 
inverkan 
Riskvärde 

8. Medium 

Kontroll att försörjningsstöd 
betalas ut till personer som fått 
bistånd beviljat. 
 
Syfte med kontroll - VAD? 

Säkerställa att utbetalningar 
sker till rätt person. 
 
Metod - HUR? 

Enhetschef granskar 
utbetalningslista och 
kontrollerar genom stickprov 
att betalningsmottagare är den 
person som fått biståndet 
beviljat. 
 
Frekvens - NÄR? 

En gång per år, i februari. 
 
Utförare - VEM? 

Enhetschef. 
 

 

 Elektroniska 
kontroller 
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3 Uppföljning åtgärder 2020/2021 

Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till 
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan. 
 
 

Risk Åtgärder Status Kommentar Slutdatum 

Risk för att 
handläggning
en inte lever 
upp till de 
lagkrav som 
finns 
 

Kunskapshöjande -
Informera om vikten 
av att dokumentera 
fortlöpande. 
 

Avslutad 
 2020-07-17 

Kompetenshöjande -
Tydliggöra 
dokumentationen 
kring samtycke 
 

Avslutad 
2020  

2021-03-08 

 

Arbetet med tydliggörande 
dokumentation kring samtycke och 
dess olika delar har granskats/följts 
upp genom slumpvis granskning av 
dokumentation. 

 
 

2021-04-30 

Kompetenshöjande –
Använda 
granskningsmallar 
 

Avslutad 
2021  

2021-10-28 

 

Samtliga verksamheter har fått del 
av Inspektionen för vård och 
omsorgs granskningsmallar 
gällande handläggning i enskilda 
ärenden som stöd för att höja 
kvalitén i utredningarna och för att 
information inte ska utelämnas. 

 
 

2021-12-31 
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4 Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2020/2021 

Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§. 

Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom 
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att 
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern 
kontrollplan. 

Förutom nämndens uppföljning ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och 
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll 
och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 

Detta ärende tas upp i samband med att kommunstyrelsen behandlar ärendet kring 
uppföljning av åtgärder samt antagande av intern kontrollplan. Beslut om uppföljning av 
process för den interna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer. 

Nedan ses en sammanställning kring nämndens arbete med intern kontroll. 

4.1 Intern kontrollmiljö 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Det finns en kännedom i 
organisationen om vad intern 
kontroll innebär. 

 
Vi utbildar och/eller informerar 
regelbundet om vad intern 
kontroll är för vår verksamhet 
och hur vi arbetar med intern 
kontroll. 

  Ja  

Det finns en tydlig struktur 
och ansvarsfördelning för 
arbetet med intern kontroll i 
organisationen. 

 
Förvaltningschefen tar ansvar för 
en fungerande intern 
kontrollmiljö och säkerställer att 
det utformas rutiner som kan 
behövas för den specifika 
verksamheten. 
Det finns utsedda ansvariga för 
arbetet med internkontrollplan 
och tillhörande 
kontroller/åtgärder inklusive 
rapportering.  
Det finns en dokumenterad 
tidsplanering över året för arbetet 
med intern kontroll. 

  Delvis  

Ledningen informeras om fel 
och brister i organisationen. 

 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera 
upptäckta fel och brister i 
organisationen. 

  Ja  

Ledningen informeras om 
åtgärder. 

 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera att 
åtgärder tas fram och följs upp. 

  Ja  
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Status Åtgärder Slutdatu
m 

Kommentar 

 Ej påbörjad Upprätta rutin för 
förvaltningens arbete med 
internkontroll. 

2022-12-
31 

 

4.2 Riskbedömning 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Riskanalysen utgör underlag 
för internkontrollplan, åtgärder 
och granskningar. 

 
Arbetet med internkontroll utgår 
från riskanalysen och omfattar 
alla delar av nämndens 
verksamhet. 

  Ja  

Samtliga verksamheter är 
involverade i arbetet med 
riskanalys. 

 
Medarbetare från olika 
verksamheter medverkar i 
arbetet med riskanalys. Risker 
bedöms utifrån sannolikhet och 
konsekvens, kategoriseras och 
dokumenteras. 

  Delvis  

 

Status Åtgärder Slutdatu
m 

Kommentar 

 Ej påbörjad Under såväl 2020 som 2021 
har verksamheten varit starkt 
präglad av och fokuserad på 
det praktiska arbetet med att 
hantera pandemin. Med 
anledning av det har inte 
samtliga enheter varit 
involverade i internkontrollen. 
Efter pandemin finns det dock 
bättre förutsättningar för att 
göra detta, vilket kommer 
tydliggöras i rutinen som ska 
upprättas. 

2022-10-
31 

 

4.3 Kontrollaktiviteter 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Det finns en relevant och 
konsekvent genomförd 
granskningsmetodik 

 
Kontroller och åtgärder är 
dokumenterade och genomförs 
av medarbetare på olika nivåer i 
verksamheten.   
Granskningsmetoder som är 
mest lämpliga för respektive 
verksamhet används. 

  Delvis  
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4.4 Information och kommunikation 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Ledningsgruppen 
kommunicerar kontinuerligt 
internkontrollfrågor 

 
Planering och uppföljning av 
internkontrollarbetet 
kommuniceras kontinuerligt på 
övergripande nivå. 

  Ja  

Nya anställda får introduktion 
om intern kontroll 

 
Vi ser till att nya anställda, som 
en del i introduktionen, får 
information och utbildning om 
internkontrollarbete och sitt eget 
ansvar. 

  Nej  

 

Status Åtgärder Slutdatu
m 

Kommentar 

 Ej påbörjad Förvaltningen har ingen 
upprättad rutin för att informera 
om internkontroll till samtliga 
medarbetare vid nyanställning, 
detta bör tydliggöras i rutinen 
som ska tas fram. 

2022-10-
31 

 

4.5 Uppföljning och utvärdering (granskning) 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Åtgärder vidtas vid 
konstaterade avvikelser. 

 
Vi arbetar systematiskt med att 
sätta in åtgärder när vi hittar fel 
och brister i verksamheten. Vi 
följer upp att åtgärderna 
genomförs. 

  Ja  

Återkoppling sker till 
förvaltningsledning och 
nämnd. 

 
Återkoppling av resultatet av 
internkontrollarbetet till 
förvaltnings-/bolagsledningen 
görs. 

  Ja  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-09 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/265 

§ 190 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 2020/2021 och 
uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens arbete med 
intern kontroll 2020/2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslår 
nämnden att besluta godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder 
för 2020/2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagens sjätte kapitel 6 § framgår det att det är nämndens ansvar 
att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt 
bedrivs på ett tillfredställande sätt.  
 
Social och omvårdnadsförvaltningen har gjort en uppföljning av åtgärder för 
2020/2021 och sammanställt resultatet. Det är enbart de rutiner/processer där 
kontrolluppföljningen för 2020/2021 påvisade avvikelser och därmed behov av 
åtgärder som redovisas. Uppföljningen av åtgärder ska enligt riktlinjen 
redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall social- och 
omvårdnadsnämnden, i samband med förslag till nästkommande interna 
kontrollplan. Uppföljningen redovisas därför i samma rapport som den interna 
kontrollplanen för 2021/2022, avsnitt 3. 
 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har även gjort en uppföljning av Social 
och omvårdnadsnämndens arbete med intern kontroll för 2020/2021. Denna 
uppföljning redovisas även i samma rapport som den interna kontrollplanen för 
2021/2022, avsnitt 4. Uppföljningen är baserad på ett frågeformulär som 
besvarats av respektive ledningsgrupp bestående av enhetschefer. De frågor 
som besvarats med antingen delvis eller nej har kommenterats samt 
kompletterats med en framtagen åtgärd.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden att besluta 
godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för 2020/2021. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ” Uppföljning av framtagna åtgärder 2020/2021 och 

uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens arbete med intern 
kontroll 2020/2021”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 
2021-10-28. 

✓ Intern kontrollplan för social- och omvårdnadsnämnden år 2020/2021, 
avsnitt 3, avsnitt 4. 

 
Sändlista 
Socialt- och omvårdnadsnämnden 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
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www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-28 
 
Ärendenummer 
2021/265 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Maria Wänerstig     
0502-60 64 04 
maria.wanerstig@tidaholm.se 
 
 
Uppföljning av framtagna åtgärder 2020/2021 och uppföljning av 
social- och omvårdnadsnämndens arbete med intern kontroll 
2020/2021 
 
Ärendet 
I kommunallagens sjätte kapitel 6 § framgår det att det är nämndens ansvar 
att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt 
bedrivs på ett tillfredställande sätt.  
 
Syftet med den interna kontrollen är, enligt kommunens riktlinje, att säkerställa 
att verksamheten: 

• bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
• bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 
• använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 
• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering 

samt  
• upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna 

förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.   
 
Riktlinjen beskriver vidare hur arbetet med intern kontroll ska organiseras 
samt redogör för vilka aktiviteter som årligen ska genomföras. Dessa 
aktiviteter är: 
 

1. Förvaltningen genomför en riskanalys.  
2. Förvaltningen tar fram förslag till intern kontrollplan.  
3. Nämnden/bolagsstyrelsen antar en intern kontrollplan.  
4. Förvaltningen genomför kontroller och tar fram eventuella åtgärder.  
5. Förvaltningen redovisar utförda kontroller.  
6. Förvaltningen genomför eventuella åtgärder.  
7. Förvaltningen lämnar en uppföljning av åtgärder. Förvaltningen ska 

även lämna en uppföljning av nämndens/bolagsstyrelsens arbete 
(process) med den interna kontrollen. Uppföljningen redovisas till 
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med antagande av 
nästkommande intern kontrollplan. 

 
Social och omvårdnadsförvaltningen har gjort en uppföljning av åtgärder för 
2020/2021 och sammanställt resultatet. Det är enbart de rutiner/processer där 
kontrolluppföljningen för 2020/2021 påvisade avvikelser och därmed behov av 
åtgärder som redovisas. Uppföljningen av åtgärder ska enligt riktlinjen 
redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall social- och 
omvårdnadsnämnden, i samband med förslag till nästkommande interna 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

kontrollplan. Uppföljningen redovisas därför i samma rapport som den interna 
kontrollplanen för 2021/2022, avsnitt 3. 
 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har även gjort en uppföljning av Social 
och omvårdnadsnämndens arbete med intern kontroll för 2020/2021. Denna 
uppföljning redovisas även i samma rapport som den interna kontrollplanen för 
2021/2022, avsnitt 4. Uppföljningen är baserad på ett frågeformulär som 
besvarats av respektive ledningsgrupp bestående av enhetschefer. De frågor 
som besvarats med antingen delvis eller nej har kommenterats samt 
kompletterats med en framtagen åtgärd.  
 
 
Beslutsunderlag 
✓ Intern kontrollplan för social- och omvårdnadsnämnden år 2020/2021, 

avsnitt 3, avsnitt 4. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen 
av framtagna åtgärder för 2020/2021. 

 
 
Sändlista 
Här skrivs vart det slutliga beslutet ska skickas när det är fattat av politiken 
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1 Inledning 

Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Internkontrollplan visar identifierade risker och vilka 
kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, 
effektiv och följer lagar och regler. 

Nämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som 
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer 
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens 
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde. 

 

I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts: 

 Omvärldsrisker 

 Verksamhetsrisker 

 Redovisningsrisker 

 Finansiella risker 

 Legala (juridiska) risker 

 Risker för förtroendeskada 

 Informationssäkerhetsrisker 
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2 Årets identifierade risker och planerade kontroller 2021/2022 

2.1 Omvärldsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Smittspridning av Covid- 
19 

 
Risk för att brukare drabbas av 
smitta på grund av att personal 
saknar grundläggande 
kunskap om basala 
hygienrutiner kan leda till 
vidare smittspridning. 

Sannolikhet 

3. Möjlig 
Konsekvens 

3. Kännbar 
Riskvärde 

9. Medium 

Kontroll av att all personal 
genomgått webbutbildning 
kring basala hygienrutiner, 
samt att alla enheter har utsett 
hygienombud. . 
 
Syfte med kontroll - VAD? 

Säkerställa att samtlig personal 
som arbetar på särskilda 
boenden samt inom hemtjänst 
har genomgått utbildningen 
samt att hygienombud finns. 
 
Metod - HUR? 

MAS ställer frågan till 
enhetschefer huruvida all 
personal genomgått 
webbutbildningen. samt om 
enheten har utsett 
hygienombud. Enhetschefer 
kontrollerar om all personal 
lämnat in kursintyg och 
återkopplar till MAS hur många 
som genomgått utbildningen, 
samt hur många som 
eventuellt inte gått den, samt 
om hygienombud finns. 
 
Frekvens - NÄR? 

En gång per år, i februari. 
 
Utförare - VEM? 

Enhetschefer samt MAS. 
 

 

2.2 Verksamhetsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Risk för att kommunen 
inte lever upp till 
intentionerna i 
barnkonventionen genom att 
barn inte kommer till tals i 
ärenden som rör dem. 

 
I ärenden som rör barn har 
barn rätt att få möjlighet att 
lämna sina tankar och 
synpunkter kring sin egen 
situation och vad de behöver. 
Genom att inte låta barn 
komma till tals riskerar 
kommunen att inte leva upp till 
barnkonventionen samt att 
barnet inte får de insatser som 
barnet är i behov av. 

Sannolikhet 

3. Möjlig 
Konsekvens 

3. Kännbar 
Riskvärde 

9. Medium 

Kontroll av att barn kommit till 
tals i utredningar som rör dem. 
 
Syfte med kontroll - VAD? 

Säkerställa att barn kommer till 
tals. 
 
Metod - HUR? 

De tio först öppnade 
utredningarna under året 
granskas av SAS utifrån en 
uppprättad rutin för att 
säkerställa att barnet kommit 
till tals. 
 
Frekvens - NÄR? 

En gång per år, i februari. 
 
Utförare - VEM? 

SAS och enhetschefer 
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2.3 Risk för förtroendeskada 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Felaktiga utbetalningar. 

 
Risk för felaktiga utbetalningar 
gå grund av att utbetalning 
skett till person som inte är 
berättigad till ekonomiskt 
bistånd kan leda till 
förtroendeskada för kommunen 
samt en ekonomisk skada. 

Sannolikhet 

2. Mindre sannolik 
Konsekvens 

4. Allvarlig/stor 
inverkan 
Riskvärde 

8. Medium 

Kontroll att försörjningsstöd 
betalas ut till personer som fått 
bistånd beviljat. 
 
Syfte med kontroll - VAD? 

Säkerställa att utbetalningar 
sker till rätt person. 
 
Metod - HUR? 

Enhetschef granskar 
utbetalningslista och 
kontrollerar genom stickprov 
att betalningsmottagare är den 
person som fått biståndet 
beviljat. 
 
Frekvens - NÄR? 

En gång per år, i februari. 
 
Utförare - VEM? 

Enhetschef. 
 

 

 Elektroniska 
kontroller 

21



 

 

6 

3 Uppföljning åtgärder 2020/2021 

Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till 
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan. 
 
 

Risk Åtgärder Status Kommentar Slutdatum 

Risk för att 
handläggning
en inte lever 
upp till de 
lagkrav som 
finns 
 

Kunskapshöjande -
Informera om vikten 
av att dokumentera 
fortlöpande. 
 

Avslutad 
 2020-07-17 

Kompetenshöjande -
Tydliggöra 
dokumentationen 
kring samtycke 
 

Avslutad 
2020  

2021-03-08 

 

Arbetet med tydliggörande 
dokumentation kring samtycke och 
dess olika delar har granskats/följts 
upp genom slumpvis granskning av 
dokumentation. 

 
 

2021-04-30 

Kompetenshöjande –
Använda 
granskningsmallar 
 

Avslutad 
2021  

2021-10-28 

 

Samtliga verksamheter har fått del 
av Inspektionen för vård och 
omsorgs granskningsmallar 
gällande handläggning i enskilda 
ärenden som stöd för att höja 
kvalitén i utredningarna och för att 
information inte ska utelämnas. 

 
 

2021-12-31 
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4 Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2020/2021 

Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§. 

Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom 
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att 
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern 
kontrollplan. 

Förutom nämndens uppföljning ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och 
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll 
och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 

Detta ärende tas upp i samband med att kommunstyrelsen behandlar ärendet kring 
uppföljning av åtgärder samt antagande av intern kontrollplan. Beslut om uppföljning av 
process för den interna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer. 

Nedan ses en sammanställning kring nämndens arbete med intern kontroll. 

4.1 Intern kontrollmiljö 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Det finns en kännedom i 
organisationen om vad intern 
kontroll innebär. 

 
Vi utbildar och/eller informerar 
regelbundet om vad intern 
kontroll är för vår verksamhet 
och hur vi arbetar med intern 
kontroll. 

  Ja  

Det finns en tydlig struktur 
och ansvarsfördelning för 
arbetet med intern kontroll i 
organisationen. 

 
Förvaltningschefen tar ansvar för 
en fungerande intern 
kontrollmiljö och säkerställer att 
det utformas rutiner som kan 
behövas för den specifika 
verksamheten. 
Det finns utsedda ansvariga för 
arbetet med internkontrollplan 
och tillhörande 
kontroller/åtgärder inklusive 
rapportering.  
Det finns en dokumenterad 
tidsplanering över året för arbetet 
med intern kontroll. 

  Delvis  

Ledningen informeras om fel 
och brister i organisationen. 

 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera 
upptäckta fel och brister i 
organisationen. 

  Ja  

Ledningen informeras om 
åtgärder. 

 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera att 
åtgärder tas fram och följs upp. 

  Ja  
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Status Åtgärder Slutdatu
m 

Kommentar 

 Ej påbörjad Upprätta rutin för 
förvaltningens arbete med 
internkontroll. 

2022-12-
31 

 

4.2 Riskbedömning 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Riskanalysen utgör underlag 
för internkontrollplan, åtgärder 
och granskningar. 

 
Arbetet med internkontroll utgår 
från riskanalysen och omfattar 
alla delar av nämndens 
verksamhet. 

  Ja  

Samtliga verksamheter är 
involverade i arbetet med 
riskanalys. 

 
Medarbetare från olika 
verksamheter medverkar i 
arbetet med riskanalys. Risker 
bedöms utifrån sannolikhet och 
konsekvens, kategoriseras och 
dokumenteras. 

  Delvis  

 

Status Åtgärder Slutdatu
m 

Kommentar 

 Ej påbörjad Under såväl 2020 som 2021 
har verksamheten varit starkt 
präglad av och fokuserad på 
det praktiska arbetet med att 
hantera pandemin. Med 
anledning av det har inte 
samtliga enheter varit 
involverade i internkontrollen. 
Efter pandemin finns det dock 
bättre förutsättningar för att 
göra detta, vilket kommer 
tydliggöras i rutinen som ska 
upprättas. 

2022-10-
31 

 

4.3 Kontrollaktiviteter 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Det finns en relevant och 
konsekvent genomförd 
granskningsmetodik 

 
Kontroller och åtgärder är 
dokumenterade och genomförs 
av medarbetare på olika nivåer i 
verksamheten.   
Granskningsmetoder som är 
mest lämpliga för respektive 
verksamhet används. 

  Delvis  
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4.4 Information och kommunikation 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Ledningsgruppen 
kommunicerar kontinuerligt 
internkontrollfrågor 

 
Planering och uppföljning av 
internkontrollarbetet 
kommuniceras kontinuerligt på 
övergripande nivå. 

  Ja  

Nya anställda får introduktion 
om intern kontroll 

 
Vi ser till att nya anställda, som 
en del i introduktionen, får 
information och utbildning om 
internkontrollarbete och sitt eget 
ansvar. 

  Nej  

 

Status Åtgärder Slutdatu
m 

Kommentar 

 Ej påbörjad Förvaltningen har ingen 
upprättad rutin för att informera 
om internkontroll till samtliga 
medarbetare vid nyanställning, 
detta bör tydliggöras i rutinen 
som ska tas fram. 

2022-10-
31 

 

4.5 Uppföljning och utvärdering (granskning) 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Åtgärder vidtas vid 
konstaterade avvikelser. 

 
Vi arbetar systematiskt med att 
sätta in åtgärder när vi hittar fel 
och brister i verksamheten. Vi 
följer upp att åtgärderna 
genomförs. 

  Ja  

Återkoppling sker till 
förvaltningsledning och 
nämnd. 

 
Återkoppling av resultatet av 
internkontrollarbetet till 
förvaltnings-/bolagsledningen 
görs. 

  Ja  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-09 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/227 

§ 191 Information om utredning av demensboende 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till 
förvaltningen att kontakta samhällsbyggnadschefen och 
fastighetschefen till nästa nämndsammanträde för att redovisa de 
åtgärder som behöver vidtas i lokaler samt redogöra för de 
ekonomiska och logistiska parametrar som finns i samband med detta. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2021-09-28 att uppdra till 
förvaltningen att utreda tillskapandet av ett demensboende. 
 
Förvaltningen har nu färdigställt utredningen. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår arbetsutskottet att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

- Ordförande föreslår arbetsutskottet att besluta uppdra till förvaltningen 
att kontakta samhällsbyggnadschefen och fastighetschefen till nästa 
nämndsammanträde för att redovisa de åtgärder som behöver vidtas i 
lokaler samt redogöra för de ekonomiska och logistiska parametrar 
som finns i samband med detta. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Utredning kring demensboende 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Social & Omvårdnadsförvaltningen
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Förutsättningar för ett 
demensboende/demensavdelningar 
i Tidaholms kommun
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Inledning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att bifalla motion om att tillskapa en demensavdelning i 
Tidaholms kommun. Ärendet gäller nu beslut om uppdrag till förvaltningen att utreda 
förutsättningarna för detta. Social & Omvårdnadsnämnden föreslår att uppdraget ges till förvaltningen 
att utreda förutsättningarna för en demensavdelning enligt följande uppdragsbeskrivning:  

1) Ta fram en kostnadsberäkning för införandet av en demensavdelning. Detta avser både kostnader i 
samband med iordningställandet och den löpande driften.  

2) Presentera förslag på hur verksamheten kan utformas och var den kan förläggas.  

3) Genomför omvärldsanalys avseende hur andra kommuner har utformat sina demensavdelningar, 
framförallt vilken bemanningsnivå som krävs för att driva en demensavdelning.  

4) Genomför kartläggning av hur många boende det finns med en konstaterad demensdiagnos.  

Vid Social- och omvårdnadsnämndens möte 2021-09-28 ändras uppdraget till förvaltningen till att 
utreda tillskapandet av ett demensboende med justering i förvaltningens föreslagna 
uppdragsbeskrivning enligt följande:  

- Uppdra till enhetscheferna för respektive avdelning att bedöma vem som behöver demensboende. 
- Datum för slutdatum av utredningen sätts till 23 november. 
- Ta med Lindängen i beräkningen då det kommer finnas kvar som särskilt boende.  

Omvärldsanalys  
Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom. Det innebär att det finns 
mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige idag. Antalet kommer nästan 
att fördubblas fram till år 2050. Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. Åtta 
procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en 
demenssjukdom, vilket innebär en stor framtida utmaning för samhället. Samhällskostnaderna för vård 
och omsorg till personer med demenssjukdom beräknas uppgå till drygt 60 miljarder kronor, varav 
nästan 80 procent av kostnaderna faller på kommunerna, 5 procent på landstingen och resterande 15 
procent på anhöriga eller andra närstående. 
 

Vad är demenssjukdom? 
Demens är ett samlingsnamn för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. De kan yttra sig på 
olika sätt, beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan 
att planera genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så 
kallade kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och personlighets- eller 
beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.  Symtomen leder till att personer med 
demenssjukdom har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från andra.  

Olika typer av tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00
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demenssjukdomar 
Det finns flera olika typer av demenssjukdom. De vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers 
sjukdom och vaskulär demens. Det finns också så kallad blanddemens, vilket innebär att personen har 
både vaskulär demens och Alzheimers sjukdom. Det finns också ovanligare former av 
demenssjukdomar, som Lewykroppsdemens, frontotemporal demens och demens vid Parkinsons 
sjukdom. 

Stödinsatser 
Demenssjukdomar leder till olika former av funktionsnedsättningar som förvärras över tid då 
sjukdomen fortskrider och övergår till svårare stadier. Vid måttlig till svår demenssjukdom får 
personen allt svårare att tillgodose grundläggande behov på egen hand. För att öka möjligheten till ett 
gott liv behövs därför olika typer av stöd i vardagen som anpassas till den demenssjuka personens 
situation. Centralt för olika stödinsatser är att de ges utifrån ett personcentrerat arbetssätt, och att 
vården och omsorgen erbjuds i en god psykosocial miljö med fokus på individen. Stödet behöver 
också utgå från personens egna önskemål och kvarvarande förmågor. Det är också viktigt att det 
finns tid och utrymme för meningsfulla aktiviteter som innefattar olika typer av fysisk aktivitet och 
social samvaro samt en flexibilitet när det gäller rutiner. Detta gäller exempelvis vid specifika 
åtgärder, till exempel en anpassad måltidssituation eller möjlighet till utomhusvistelse såväl i det egna 
hemmet och på dagverksamhet som i ett särskilt boende. 

Stödinsatsen särskilt boende 
Personer med omfattande fysiska eller kognitiva besvär kan behöva insatser dygnet runt, vilket kan 
erbjudas vid ett särskilt boende eller då det inte längre är möjligt att bo kvar i det egna hemmet trots 
hjälp av olika stödinsatser. Personer som flyttar till särskilt boende är ofta multisjuka och det är inte 
ovanligt att de utvecklar en demenssjukdom under perioden.  

Nästan alla kommuner i landet har särskilda boenden som enbart riktar sig till personer med 
demenssjukdom, ett så kallade demensboenden. Endast 13 av de 243 kommuner eller stadsdelar har 
inte något demensboende, vilket motsvarar 5 procent av kommunerna. 
 

Boendemiljön i ett särskilt boende för personer med 
en demenssjukdom 
I socialstyrelsens nationella riktlinjer för demens rekommenderas att socialtjänsten bör erbjuda ett 
särskilt boende som är anpassat för personer med demenssjukdom. Boendena ska då vara småskaliga 
och ha en inkluderande boendemiljö, vilket innebär att personalen bekräftar individens upplevelse av 
tillvaron och understödjer dennas personlighet. En inkluderande boendemiljö främjar möjlighet till 
delaktighet och känslan av att vara välkommen i dagliga aktiviteter, till exempel genom arkitektur och 
färgsättning. Vidare innebär det 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.  
 
Ett småskaligt boende enligt socialstyrelsens riktlinjer består av ett begränsat antal (fysiskt 
avgränsade) lägenheter, med vissa gemensamma utrymmen såsom dagrum och matsal. Flera sådana 
boenden kan finnas i samma fastighet. Det finns inte några bestämmelser om hur många som kan bo i 
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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 lägenheter eller färre.  
Socialstyrelsens bedömning är att många särskilda boenden är småskaliga redan i dag. De kommuner 
som inte har småskaliga särskilda boenden behöver se över hur det särskilda boendets storlek 
påverkar möjligheten att erbjuda personcentrerad vård och omsorg för personer med 
demenssjukdom. På kort sikt kan detta innebära ökade kostnader för socialtjänsten. På längre sikt 
kan det dock bland annat leda till en mer anpassad boendemiljö som kan minska förekomsten av 
beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. 

Personer med demenssjukdom, både de i ordinärt boende och de i särskilt boende, har samma behov 
som andra av att vara en del av samhället och möta andra i sin närmiljö. Denna grupp kan dock ha 
begränsad möjlighet till en trygg utomhusvistelse, till exempel på grund av nedsatt 
orienteringsförmåga, minnesfunktion, uppmärksamhet och balans. Utevistelse kan dock bidra till 
positiva effekter på hälsan och skapa mening i tillvaron. Behovet av stöd för att möjliggöra en trygg 
utomhusvistelse kan tillgodoses på olika sätt, till exempel genom tillgänglighetsanpassning av utemiljön 
vid vård- och omsorgsboende, erbjudande av tekniska eller kognitiva hjälpmedel och möjlighet till 
sällskap vid utevistelsen. Att röra sig eller vistas ute kan dessutom upprätthålla rörelseförmågan och 
muskelstyrkan och stimulera sinnena. Det är dock viktigt att utomhusvistelsen struktureras och 
anpassas till den enskilda personen och sker på ett tryggt och säkert sätt. 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör socialtjänsten kunna erbjuda anpassad måltidsmiljö, 
exempelvis i små grupper, tillräckligt med tid för att kunna äta i lugn och ro och möjlighet att själv 
komponera måltiden, till personer med demenssjukdom. Avgörande för rekommendationen är att 
åtgärden bidrar till minskade ätproblem, förbättrad funktion och ökad livskvalitet. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav 2013 ut ett kunskapsmaterial tillsammans 
med en checklista som handlar om hur miljöanpassningar i särskilda boenden kan bidra till att 
underlätta aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom och minimera  
begränsningsåtgärder så som t.ex. låsta dörrar.  
 
Vid planering av införande av ett demensboende/demensavdelningar är det viktigt att tänka på 
boendets utformning, planeringen av rum, gemensamma utrymmen, ljud, ljus, färgsättning, materialval, 
utsmyckning, säkerhet, sysselsättning och utemiljön. Flera kommuner har upprättat program för sina 
vård- och omsorgsboende där flera viktiga aspekter lyfts rörande utformning, inom- och 
utomhusmiljön mm.   
 

Lagkrav för vård- och 
omsorgsboende 
 
Socialtjänstlagen (SoL)  
I 5 kap SoL står bland annat följande: ”4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för 
att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en 
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427). 
 
5 §   Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska därutöver ge dem 
som behöver det 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. 
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Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd 
och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta 
oönskad isolering.  

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. Lag (2018:1724 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)  
HSL reglerar de vårdinsatser som ska bedrivas i verksamheten, denna lag beskriver inte specificerat 
hur lokalerna ska se ut dock är de generella kraven så formulerade att de måste finnas i åtanke när 
man utformar vård- och omsorgsboenden. ”Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller 
kraven på en god och säker vård.  Detta innebär att den särskilt ska:  
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i 
vården och behandlingen. 
2. vara lätt tillgänglig 
3. bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet 
4 . främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen 

Skydd- och begränsningsåtgärder 
Lokalernas utformning kan ha betydelse av förekomsten av skydd- och begränsningsåtgärder för 
personer med demenssjukdom eller annan kognitiv funktionsnedsättning. Skydd och 
begränsningsåtgärder som bl.a. lås, larm, bälte, sels bord och sänggrindar får inte användas för att 
frihetsberöva en person. När det gäller lås till den enskildes bostad så får dörren vara låst men låset 
får inte vara konstruerat så att den enskilde inte kan öppna dörren och gå ut.  
 

Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljön för personalen regleras i arbetsmiljölagen(AML) och i arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS), arbetsmiljöverket har specificerat måttkrav i skriften ”Särskilt boende för äldre – Arbetsmiljö”. 
Här beskrivs också andra krav med hänvisning till gällande regelverk.  
 

Brandlagstiftning 
Brandlagstiftningen beskriver vilka regler som finns gällande brandskyddet inom ett särskilt boende 
för äldre.  

 
Livsmedelsbestämmelser 
Lagstiftning och bestämmelser som man måste ta hänsyn till är livsmedelslagen (SFS 2006:804), 
livsmedelsförordningen (SFS2006:813), Livsmedelsverkets författningssamling (LIVSFS) och EU-
förordningar. 
 

Plan- och bygglagen, PBL  
I PBL finns bestämmelser om byggande där det bland annat ställs krav på tillgänglighet.  
 

Boverkets byggregler, BBR  
BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och 
byggförordningen, PBF Standarder Flertalet standarder följs, gäller för både verksamhetsmässiga krav 
samt byggnadstekniska krav. 
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Golv 
Golven ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard ex Boverkets byggregler samt, i 
förhållande till de boendes behov, uppfylla följande krav:  
Undvik mönster som, av personer med nedsatt kognitiv förmåga, kan uppfattas som någonting annat 
än vad det är. Hala golvytor får inte förekomma.  Det ska samtidigt inte innebära att golvet blir 
svårstädat på grund av ojämn yta. Golvet ska inte bidra till att ljus från lampor och fönster reflekteras 
på ett sådant sätt att det utgör ett hinder eller störning av upplevelsen av rummet. 
 

Ytskikt 
Ytskikten ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard samt, i förhållande till de 
boendes behov, uppfylla följande krav: 
Utformning så att de bidrar till att göra den boende mer självständig 
Mönster och färger som bidrar till att den boende kan orientera sig. 
 

Ljus 
Belysningen ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard samt, i förhållande till de 
boendes behov, uppfylla följande krav:  Belysningen ska kompensera för nedsatt syn (tillräckligt ljus, 
rätt ljus, inga reflektioner). Belysningen ska ha egenskaper som under dagtid bidrar till vakenhet och 
därmed ger förutsättningar för en god nattsömn. Belysningen ska ge de boende vägledning i olika 
situationer (till exempel vägleda till toalett nattetid så att fall kan undvikas). 
Belysningen ska ha energisparfunktion då den inte används/behövs.  
Belysningen ska ingå i en helhet tillsammans med arkitektur, färgsättning och inredning  
Uttag förberett för dekorationer och pynt vid fönsterbänkar och ovanför fönster 
  

Funktioner som belysningen ska ha:  
Installationer som är flexibla och som enkelt kan styras och regleras av boende och personal utifrån 
aktuella behov och förutsättningar. Belysningen ska vara vägledande i lägenheter och korridorer. 
Sensorstyrning ska kunna användas vid behov 

Ljud  
Hörselslinga ska finnas i gemensamma utrymmen 
Ljuddämpning som ger en behaglig ljudmiljö  
 

Ventilationssystem  
Ventilation ska styras med luftkvalitetsgivare i de gemensamma lokalerna 
Displayer med information om luftkvalitet ska finnas. Temperaturen ska kunna regleras för varje 
lägenhet. Krävs det svalare luft när uteluften är 20° C eller mer så krävs även installation av 
komfortkyla. Komfortkyla är den kyla som används för att sänka byggnaders inomhustemperatur för 
människors komfort.  
 

Värmesystem  
Värmen i varje lägenhet ska kunna styras och regleras av personal. Värmen ska kunna styras och 
regleras av personal i de gemensamma lokalerna. Displayer med information om temperatur ska 
finnas tillgänglig. 
 

Lås- och larmsystem 
Larmsystem avseende vård- och omsorgsboende ska utformas enligt senaste teknik. Funktioner som 
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lås och larmsystem ska ha: Installationer som är sensorstyrda och som känner av boendes position 
Säker nyckelhantering och/eller behörighetshantering. Loggning på individ vid öppning av dörrar, 
nyckelskåp och medicinskåp. Samtliga dörrar som avgränsar brandceller ska automatisk stängas vid 
brandlarm. Vid brandlarm ska samtliga dörrar och grindar automatiskt låsas upp utan att 
registrering/loggning av vilka som passerar, stängs av. Till individlarmet ska olika typer av sensorer 
kunna kopplas in enligt ”plug and play” princip. Installationen av larm för såväl brand, skalskydd och 
individ ska vara oberoende av extern kraftkälla och externt IT- nätverk (internet) under minst 60 
timmar. 
 

IT,  el data/tele  
Byggnaden ska vara förberedd för framtidens informations- och kommunikationsteknologi. Det 
innebär att det ska finnas en heltäckande struktur för såväl trådlös som trådbunden kommunikation 
som kan användas av såväl verksamheten som boende och besökare och vara oberoende av vilken 
personbunden hårdvara som den enskilde använder. Byggnaden ska: Tillhandahålla möjligheten för 
personal att nå verksamhetssystem via både trådbundet som trådlöst nätverk. Tillhandahålla 
möjligheten för personal att kunna nyttja telefoni genom fast förbindelse (ex fax). Ge möjlighet för 
boende att kunna beställa egna tjänster från fibernätleverantörer i form av TV, Internet samt telefoni  
Utrustas med uttag för att koppla till dieselaggregat vid elavbrott.  
Utrymme för teknikrum. Plats i byggnaden där kablage och IT-infrastruktur kan kopplas samman. 
Utrymmet ska vara låsbart. Vid delat teknikrum med extern verksamhet så ska även 
korskopplingsstativ gå att låsa.  
 

Vatten  
Nödvattenanslutning  
Installationsmöjlighet för legionellasanering 
 

Avfallshantering 
Inomhus ska sortering för följande sorteringsmöjligheter finnas: plast, papper, brännbara 
hushållssopor, komposterbart. På varje avdelning finns ett kylt soprum eller annan lösning för 
inkontinensskydd. Utrymme för större lagring ska finnas för: plast, papper, brännbara hushållssopor, 
komposterbart, kartong, glas, wellpapp, metall, batterier, deponi samt träpallar 

Personcentrerad omvårdnad 
Begreppet personcentrerad omvårdnad är centralt i de nationella riktlinjerna för demens. 
Personcentrerad omvårdnad innebär att personen, och inte demenssjukdomen, sätts i fokus och att 
vården och omsorgen tar utgångspunkt i den demenssjukes upplevelse av sin verklighet. I den 
personcentrerade vården och omsorgen uppmuntras personen med demenssjukdom, ibland 
tillsammans med anhöriga, att berätta om sig själv och sitt liv för att underlätta förståelsen för den 
demenssjukes livsmönster, värderingar och preferenser. Berättelsen kan fungera som utgångspunkt 
för att ge en personcentrerad vård och omsorg. 

Kompetens  
Kompetens och ett systematiskt arbetssätt är viktigt för att kunna arbeta personcentrerat, men det 
krävs också att det finns tillräckligt med personal med rätt kunskap och erfarenhet. Brister i 
kompetens ökar risken för att verksamheten inte kan upprätthålla en god kvalitet och att 
begränsningsåtgärder vidtas.  
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Personalbemanning och 
personaltäthet 
Bristande bemanning inom äldreomsorgen har lett till att regeringen har avsatt särskilda 
stimulansmedel för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. 2016 ändrades 
Socialtjänstförordningen (2001:937) och regeringen förtydligade kommunernas ansvar kring 
bemanningen nattetid i särskilt boende för äldre. Ändringen lyder enligt följande: ” I en sådan särskild 
boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella 
behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende 
behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, 
personlig säkerhet eller hälsa.” 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att personalbehovet påverkas av lokalernas 
utformning, individens behov, låsta dörrar (begränsningsåtgärder) andra tekniska lösningar.  

Ett vanligt mått som används för att jämföra personalbemanningen på särskilt boende är antalet 
årsarbetare dividerat med antalet platser i kommunen (personaltäthet). Nedan har en 
sammanställning gjorts utifrån en rundringning med slumpmässigt närliggande kommuner. 

Kommun Antal 
särskilda 
boende 
platser 

Antal 
demens 
boende 
platser 

Totalt 
antal 
platser 

Personaltäthet 
Särskilt 
boende 

Personaltäthet 
Demensboende 

Lidköping 141 97 238 0.67 0,72 

Götene 113 32 145 0,75 0,85 

Vårgårda 76 26 102 0,63 0,85 

Mullsjö 29 32 61 0,63 0,70 

Falköping 191 160 351 0,63 0,70 

Hjo 58 54 112 0,64 0,72 

Herrljunga 82 53 135 0,53 0,64 

Tibro 57 62 119 - - 

Tidaholm 145 - 145 0,66 - 

 
Kommentar: Personaltätheten i särskilt boende ligger i snitt på 0.64 och demensboende 0,73 när 
det gäller undersökta kommuner. 
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Hur har närliggande kommuner valt att planera och 
organisera sina demensboenden.  
Samtliga kommuner har separata demensboenden eller demensavdelningar.  

Lidköping håller på att uppföra demenscentrat Villa Videbeck. Boendet kommer när det är färdigbyggt 
2023 att omfatta 106 lägenheter för personer med demenssjukdom. Målet har varit att samla 
kompetens inom demens för att ge god och säker vård och omsorg samt trygghet till personer med 
demenssjukdom och deras anhöriga. Bygget kommer kosta 175 miljoner och är en av de största 
investeringarna Lidköpings kommun gjort på många år.  
 
Götene kommun byggde Ceciliagården 2008, som är kommunens särskilda boende med inriktning för 
personer med demenssjukdom. Boendet omfattar 32 lägenheter. I boendet finns korttids- och 
växelvård samt dagträffar. Mat lagas på boendet och det finns husdjur. 

Hjo kommun byggde Sigghusberg 2018 som är riktat till brukare med demenssjukdom. Boendet 
omfattar 54 platser plus en avdelning korttid. Där finns även dagverksamhet, inriktning demens. 

Vårgårda och Mullsjö kommun har båda fattat beslut om att bygga nya särskilda boenden med 
inriktning mot demens. 

Falköping uppförde 2020 Tåstorps demenscentrum. Boendet har åtta avdelningar, varav en är för 
regelbunden korttidsvistelse och en för dagverksamhet med inriktning mot demens. Byggnaden är 
delvis i enplans, tvåplan samt suterräng med hiss. I boendet finns tillgång till gym, sol- och sandrum, 
relaxrum med bubbelbadkar, hobbyrum samt umgängesytor med direkt utgång till ”Sinnenas 
trädgård”. Det finns även ett övernattningsrum som man har möjlighet att boka. Runt byggnaden finns 
promenadstråk med möjlighet till olika aktiviteter. 

Kartläggning av behov av 
demensboende i Tidaholms kommun 
Att flytta till ett särskilt boende är en stödinsats som är behovsstyrd och beviljas enligt 
socialtjänstlagen kap 4 § 1. I Kommunen är det biståndshandläggarna som fattar beslut och bedömer 
med vilken stödinsats behovet på bästa sätt kan tillgodoses. Kriterierna för att bli beviljad ett 
demensboende i de närliggande kommunerna är att det ska finnas en fastställd demensdiagnos samt 
att behoven ska vara omfattande under hela dygnet.  
 
En annan faktor att ta hänsyn till är den så kallade kvarboendeprincipen, vilket i korta drag innebär 
att den enskilde inte ska behöva flytta ytterligare en gång även om omsorgsbehovet förändras. 
Det är viktigt att notera att det är den enskildes bostad och hem även om bostaden ingår i ett 
särskilt boende. 

Som tidigare nämnts tillhör Tidaholm en av de 13 kommuner som genom åren valt att inte ha 
specifika demensavdelningar eller demensboenden. Förvaltningen har genomfört en kartläggning för 
att ta reda på hur stor andel av de boende på särskilt boende som idag har en fastställd 
demensdiagnos. Kartläggningen visar att 59 % av de äldre som bor på särskilt boende har en 
demensdiagnos d.v.s. 85 personer av 145 fördelade enligt nedanstående tabell. 
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Solvik (Platser 81) Midgård (Platser 38) Hellidshemmet (Platser 27) 

40 22 23 

Om det blir aktuellt med en flytt av personer med demenssjukdom återstår att bedöma hur vida den 
enskilde skulle få sina behov tillgodosedda på ett bättre sätt än vad som sker i det särskilda boendet 
idag samt att den enskilde eller dennes företrädare önskar flytta.  
 

Lokalförutsättningar för 
demensboende inom Tidaholms 
kommun. 
Samtliga av kommunens äldreboende har stora utmaningar gällande byggnadernas utformning, 
planlösning, inom- och utomhusmiljö mm. Midgård, Hellidshemmet och Lindängen är uppförda under 
50-70 talet och har genomgått delvist omfattande renoveringar i slutat av 1990 och början av 2000- 
talet.  
 
Midgårds äldreboende har en småskalighet sedan sista ombyggnationen när det gällande avdelning 
Idun, Tor och Frigg som alla har tio platser vardera. De gemensamma ytorna ger möjlighet till en bra 
översikt utan längre korridorer. Lokalerna på avdelning Balder, Brage och Heimdal har en annan 
planlösning som inte ger möjlighet till samma uppsikt då dessa renoverades mer sparsamt. Dessa 
används idag till korttidsplatser förutom Heimdal. Byggnaden har under åren haft flera vattenskador 
som är ett återkommande problem vid kraftigt regn. Boendet har också en stor utmaning för att leva 
upp till socialstyrelsens rekommendationer gällande en anpassad utomhusmiljö för personer med 
demenssjukdom. Utomhusmiljön är inte den mest fördelaktiga då området är omringat av biltrafik. 
Då byggnaden är uppdelad i tre plan finns hiss men den är för liten för att transportera någon som är 
sängliggande. Fönstren sitter för högt upp för att personer som sitter i rullstol ska kunna ta del av vad 
som händer utanför boendet. Boendet har ett väl fungerande brandskydd. 

Lindängens äldreboende är ett småskaligt boende och omfattar tre avdelningar om totalt 24 
lägenheter (7+6+11). Boendet ligger i markplan och har tillgång till natur tätt intill boendet. 
Lindängen har ett bra och väl fungerande brandskydd. Ett av bonde rummen går inte att utnyttja på 
grund av dålig lukt som inte går att åtgärda. Boendet består också av långa och korta korridorer 
vilket gör att det är svårt att orientera sig på boendet. 

Solviks äldreboende har under åren genomgått flera funktionella renoveringar sedan uppstarten 1983. 
Samtliga avdelningar bestå av 17 rum förutom avdelning fem som har elva. Flera åtgärder krävs för att 
anpassa boendet till ett demensboende med mindre enheter om max 8-10 boenderum per avdelning.. 
I dag finns ett större gemensamhetsutrymme som fungerar som kök, matsal, allrum och TV-rum. 
Detta bör kunna delas upp på ett bättre sätt. Eter en brandskyddsgenomgång 2021-10-26 har 
lokalerna blivit utdömda då varje avdelning är en brandcell. De nya kraven är att varje rum ska vara 
en brandcell och att det ska finnas vattensprinklers på varje rum. Att förändra boendet till de nya 
brandsäkerhetsnormerna kommer att innebära en kostnad på minst 10 miljoner kronor. 
Brandskyddet ska vara åtgärdat till årsskiftet 2022/2023 annars riskerar boendet att stängas.  
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Hellidshemmet har en småskalighet i antalet rum per avdelning (10+10+7) men långa korridorer 
präglar fortfarande boendet som också har utmaningar när det gällande anpassade inom- och 
utomhusmiljöer för personer med demenssjukdom.  De gemensamma ytorna skulle behöva var 
större och kunna avgränsa på ett sätt. En brandsskyddsgenomgång kommer vara aktuell om tre år 
vilket kommer innebära ett nedslag på brandskyddet då varje boenderum saknar vattensprinklers. Att 
åtgärda brandskyddet kommer att kostnaden minst 1,3 miljoner kronor.   

Med denna information som bakgrund behöver en mer långsiktig strategi tas fram för kommunens 
äldreboende.  

Ekonomiska förutsättningar 
En budget i balans – all verksamhet som nämnden ansvarar för skall rymmas inom nämndens 
budgetram som beslutas av kommunfullmäktige. Kostnadsökningar vid förändring, utveckling och 
omprioriteringar skall rymmas inom budgetram. Förvaltningen gör månadsvis ekonomisk uppföljning 
med rapport till nämnden. Vid befarat underskott skall åtgärder vidtas för att återfå budget i balans. 

Förvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag om budget och verksamhetsplan för kommande 
verksamhetsår. Förslaget för år 2022 skall vara i enlighet med ambitionerna i kommunfullmäktiges 
strategiska plan och budget. Kommunfullmäktige har beslutat om extra medel till social- och 
omvårdnadsnämnden år 2022 som skall; täcka kostnader i samband med återgång och drift av 
Lindängens äldreboende, införande av demensboende, fortsatt implementering av heltidsprojektet 
samt fortsatt tidiga insatser med projekt Samkraft i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden. 

Driftskostnad demensboende 
Anpassning av boendeplatser till demensboende innebär ökade kostnader för personal. För att en 
avdelning skall klassas som demensboende krävs att det är samma bemanning vardag dag, vardag kväll 
samt dag och kväll på helgen. Bemanning på natten skall vara en person per avdelning. Nuvarande 
bemanning på kommunens äldreboende är högst på vardag dag, och lägre på vardag kväll, helg dag 
och helg kväll. På avdelningar med färre än 14 platser är nattbemanningen lägre eftersom 
nattpersonalen samarbetar över flera avdelningar. 

Behov av anpassade bostäder för personer med demenssjukdom finns inom samtliga äldreboende i 
kommunen. Med anledning av att en så stor andel av antalet boende på Hellidshemmet har en 
demenssjukdom skulle det vara lämpligt att påbörja anpassningen till demensboende på 
Hellidshemmet.  

Att utveckla Hellidshemmet till demensboende skulle ha följande påverkan på driftskostnad: 

Hellidshemmet har 27 platser äldreboende fördelat på tre avdelningar. Bemanningen är vardag dag 8 
personal, vardag kväll 6 personal, helg dag 6 personal, helg kväll 6 personal och natt 2 personal. 
Personalbudget 2022 är 13,7 miljoner. 

För att utveckla Hellidshemmets 27 platser till demensboende behöver bemanningen ökas till vardag 
dag 8 personal (oförändrat), vardag kväll 8 personal, helg dag 8 personal, helg kväll 8 personal och 
natt 3 personal. Personalbudget ökar då till 16,6 miljoner kronor. 

Ökningen i driftskostnad för att utveckla Hellidshemmet till demensboende är 2,9 miljoner kronor. 
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Utöver kostnader för ökad bemanning tillkommer kostnader för anpassning av boendemiljö utomhus 
och inomhus, samt kostnader för utbildning.  
 

Antal platser på särskilt boende 
Tidaholms kommun har jämfört med andra kommuner en hög andel invånare som bor i särskilda 
boendeformer. Andelen invånare 65+ i särskilt boende i Tidaholm var år 2020 5,0 procent, 
motsvarande andel i liknande kommuner var 3,7 procent. Tidaholm är också den enda kommunen i 
Skaraborg som inte har platser anpassade för demensboende. 

 

Nämnden har under år 2019 – 2021 genomfört stora anpassningar i verksamheterna för att nå en 
budget i balans. Antalet platser på särskilt boende har minskats. Skillnaden i andel boende jämfört 
med andra kommuner kommer för år 2021 att ha minskat något. Skillnaden uppskattas vara ca 0,7 
procent år 2021. Mätt i antal platser är skillnaden 23 platser. Tidaholms kommun kommer jämfört 
med andra kommuner även fortsättningsvis att ha en hög andel invånare i särskilda boendeformer. 

Äldreboende Lindängen stängdes våren 2021, 14 av platserna flyttades till en avdelning på Solvik 
äldreboende. Efter folkomröstning 5 september står det klart att medborgarna vill att det även i 
fortsättningen skall bedrivas äldreomsorg på Lindängens äldreboende. 

Flytt av platserna från Lindängens äldreboende är en av de anpassningar som nämnden genomfört för 
att nå en budget i balans. En återgång till drift av Lindängens äldreboende innebär att nämnden 
behöver göra omprioriteringar i verksamheten för att nå en budget i balans. Antal platser på andra 
äldreboenden i kommunen behöver minskas. 

De medel som nämnden tilldelas i budgetram baseras på volym och referenskostnad. 
Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för äldreomsorg i riket, med hänsyn till lokal struktur.  
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Tabellen visar kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ 

 

En jämförelse med liknande kommuner år 2020. Kommunerna är från vänster; Tomelilla, 
Smedjebacken, Sävsjö, Askersund, Heby, Hjo, Nora och Tidaholm.  

Nämndens budgetram motsvarar den kostnad som liknande kommuner har för att bedriva 
äldreomsorg, där den genomsnittliga kommunen valt att driva äldreomsorg med en större andel 
omsorg i hemvård, och en mindre andel i särskilt boende, varav en del av platserna är anpassade till 
demensboende. 

För att kunna utveckla kvaliteten på särskilt boende med avdelningar anpassade för demensboende 
bör det ske en fortsatt anpassning av antal platser på särskilt boende. 

En återgång till äldreomsorg på Lindängen bör ske samtidigt som antal platser minskas centralt. En 
fortsatt anpassning av antal platser på särskilt boende kan medfinansiera ökade lokalkostnader och de 
ökade driftskostnader det medför att införa demensboende. 

 

Tabellen visar nyttjandet av lokaler för äldreboende i Tidaholms kommun hösten 2021.  

 
Totalt finns 206 platser varav 145 platser används till särskilt boende. För att använda fler av 
platserna behöver bemanningen ökas, vilket innebär ökade kostnader. 
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Strategi för kommande behov 
I uppdrag till förvaltningen ingick att ta fram förslag på hur verksamheten kan utformas och var den 
kan förläggas. I uppdraget ingick att ta med Lindängen i beräkningen då det kommer att finnas kvar 
som särskilt boende. 

Förvaltningen anser att frågan om utveckling av lokaler för kommunens äldreboende bör utredas 
vidare för att komma fram till en långsiktig strategi för hur behoven på bästa sätt kan tillgodoses. 

Följande tre spår lyfts för vidare utredning och diskussioner. 

 
1 -  Att avvakta med drift av Lindängens äldreboende med anledning av att nuvarande antal platser på 
särskilt boende anses vara tillräckligt i kommunen. Historiskt har efterfrågan på särskilda 
boendeplatser varit lägre på Lindängen jämfört med övriga äldreboenden.  Nuvarande organisation 
med 145 boendeplatser samlade på tre enheter är väl fungerande och möter upp behovet tillräckligt. 
Att driva äldreomsorg på små enheter är mindre kostnadseffektivt.  
 
Hellidshemmet görs om till demensboende. På sikt finns behov av att göra om flera avdelningar till 
demensavdelningar. 

Påverkan driftsekonomi, spår I  

Lindängen, lokalkostnad 1 900 tkr 

Hellidshemmet, demensboende 27 platser 2 900 tkr 

Summa 4 800 tkr 

 

II – Lindängens äldreboende öppnas för inflyttning med ambitionen att alla 23 platser används som 
särskilt boende. Då antalet platser totalt sett i kommunen inte bör ökas måste lika många platser 
stängas centralt, förslag två avdelningar på Solvik äldreboende. På Midgårds äldreboende används alla 
platser. 

Hellidshemmet görs om till demensboende. På sikt finns behov av att göra om flera avdelningar till 
demensavdelningar. 

Påverkan driftsekonomi, spår II  

Lindängen, 23 platser (+23) 15 600 tkr 

Midgård, 40 platser (+4) 900 tkr 

Solvik, 53 platser (-28) -14 300 tkr 

Hellidshemmet, demensboende 27 platser 2 900 tkr 

Summa 5 100 tkr 
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III – Lindängens äldreboende öppnas upp för korttidsvård. Kort- och växelvårdsplatser flyttas från 
Midgård äldreboende till Lindängen. Antal korttidsplatser ökas från 19 till 23. 

Midgårds äldreboende använder alla platser på fyra avdelningar. 

Solvik äldreboende stänger en avdelning. Antal platser på särskilt boende minskar till 135 platser. 

Hellidshemmet görs om till demensboende. På sikt finns behov av att göra om flera avdelningar till 
demensavdelningar. 

Påverkan driftsekonomi, spår II  

Lindängen, korttidsvård 23 platser (+23) 16 700 tkr 

Midgård, korttidsvård 0 platser (-19) -11 500 tkr 

Midgård, 40 platser (+4) 900 tkr 

Solvik, 67 platser (-14) -7 200 tkr 

Hellidshemmet, demensboende 27 platser 2 900 tkr 

Summa 1 800 tkr 
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Inledning
 
Den här checklistan är tänkt att ge stöd när man gör miljöanpassningar på särskilda 

boenden. Kopplat till listan finns även ett kunskapsmaterial som heter ”Miljöanpassningar 

som bidrar till ökad delaktighet – Stöd för att underlätta aktivitet och delaktighet hos 

personer med demenssjukdom”. Materialen går att använda oberoende av varandra. 

Bakgrunden till dessa material är ett regeringsuppdrag som Myndigheten för delaktighet 

fick 2013. Uppdraget handlar bland annat om att ta fram ett kunskapsmaterial kring hur 

miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings-

och tvångsåtgärder. Utgångspunkten är de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 

demenssjukdom (Socialstyrelsen 2010). 

Att använda checklistan 

1. Fundera över vilka förbättringsområden som finns på er enhet med hjälp av checklistan.

Ni kan välja att gå igenom ett område i taget eller gå igenom alla eller något område för en 

individ i taget. 

2. Beskriv med  egna ord vad som kan förändras och förbättras. 

3. Diskutera med dina medarbetare, boende på enheten och deras anhöriga kring vilka

områden som är högst prioriterade.  

4. Åtgärda.
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Färgsättning 
Färgsättningen underlättar orienteringen 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Golvlister är mörkare än väggarna. Ja  

Nej 

Fönsterväggar är målade i en ljusare nyans än övriga 

väggar. 
Ja  

Nej 

Dörrar som inte behöver dra uppmärksamhet till sig är 

målade i samma färg som intilliggande vägg eller 

kamouflerade med en fototapet. 

 Ja  

Nej 

Alla golv som leder in i varandra är homogent färgade.  Ja  

Nej 

Golvfärgen är matt. Ja

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Textilier, väggfärg och tapeter är diskreta eller 

enfärgade. 

Ja 

Nej 

Golv och bänkytor är enfärgade. Ja 

Nej 

Färgsignaler pockar på uppmärksamhet
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Belysningskontakters färg kontrasterar mot väggfärgen. Ja 

Nej 

Möblers färg kontrasterar mot golv- och väggfärg. Ja 

Nej 

Färgen på handtag på skåp och dörrar kontrasterar mot 

dörrfärgen. 

Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Stolar och bord har en kontrasterande färg gentemot 

varandra. 

Ja 

Nej 

Det finns tydliga kontrastmarkeringar på trappsteg. Ja 

Nej 

Färgsättningen underlättar igenkänning
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Tapeter och färgsättning är vald utifrån varje rums 

funktion. 

Ja 

Nej 

Lila färg används sparsamt Ja 

Nej 

Speglar har en ram i färg. Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det är matt glas på konstverk och fotografier. Ja 

Nej 

Kontraster i färgsättningen ska bidra till igenkänning i badrummet
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns färgat kakel bakom vita handfat.  Ja 

Nej 

Det finns tillgång till färgad, mjuk eller fast sits, med 

eller utan lock, till toaletten. 

Ja 

Nej 

Det finns handdukar vars färg kontrasterar mot väggens 

färg. 
Ja 

Nej 
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Färgsättningen ska bidra till orienteringen i sovrummet
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Sängkläderna är mörka om tapeten på väggen bakom 

sängen är ljus, eller tvärtom. 

Ja 

Nej 

Dörren till sovrummet har en individuell färg- och 

formmarkering. 

Ja 

Nej 

Färgsättningen bidrar till orienteringen i köket
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Matbordskanten har en avvikande färg gentemot 

bordsytan. 

Ja 

Nej 

Dukar och tallriksunderlägg är enfärgade. Ja 

Nej 
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Belysning 
Korrekt belysning minskar risken för fallskador 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Belysning och dagsljusinsläpp kastar inga skuggor. Ja 

Nej 

Alla har tillgång till adekvat och anpassat ljus dagtid. Ja 

Nej 

Belysningen ska vara anpassad efter de boendes behov 


Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns stark och bländfri allmänbelysning. Ja 

Nej 

Det finns många små riktade ljuskällor för punkt- och 

arbetsbelysning. 

Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Ljuskällor och armaturer har optimal färgåtergivnings-

förmåga. 

Ja 

Nej 

Det finns markiser, persienner, gardiner eller 

rullgardiner som kan dras för. 
Ja 

Nej 

Bländning och speglingar undviks
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Belysning riktas bort från blanka ytor. Ja 

Nej 

Sittmöbler är placerade så att ingen ofrivilligt får direkt 

solljus i ögonen. 
Ja 

Nej 
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Belysningen ska stödja tidsuppfattningen
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Sovrum kan mörkläggas och det finns bra dagsljus i 

sovrum och sociala utrymmen under dagtid. 

Ja 

Nej 

Belysningshänsyn att ta när man bygger nytt
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Solinsläpp finns under alla årstider. Ja 

Nej 

Fönsterglas skärmar av starkt solsken och värme. Ja 

Nej 

Fönsterglas är ofärgade. Ja 

Nej 
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Belysning ska bidra till orienteringen i badrummet
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns god allmänbelysning utan skuggeffekter.  Ja 

Nej 

Det finns god arbetsbelysning över handfatet. Ja 

Nej 

Belysningen ska underlätta orienteringen i sovrummet och lägenheten
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Ljuset tänds på vägen till och på toaletten om man 

kliver ur sängen på natten. 

Ja 

Nej 

När man lämnar toaletten släcks ljuset där. 

Vissa personer oroas av att inte aktivt kunna släcka 

belysningen. 

Ja 

Nej 

Det finns en mängd olika belysningstyper och eventuellt 

en dimmer så att ljusnivån kan justeras. 

Ja 

Nej 
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Belysning bidrar till igenkänning i köket 


Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns god belysning vid matbordet. Ja 

Nej 

Ljuskällor och armaturer återger färgen på maten på ett 

naturligt sätt. 

Ja 

Nej 
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Ljudmiljö 
Ljudmiljön ska bidra till lugn 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Alla stolsben är försedda med ljuddämpande material. Ja 

Nej 

Vägg-, tak- och golvmaterial är ljudbalanserande. Ja 

Nej 

Det finns ljudabsorberande material under stolsitsar och 

bord. 

Ja 

Nej 

Det är låg ljudnivå på hushållsmaskiner. Ja 

Nej 

Det finns möjlighet att stänga ljudisolerande dörrar till 

utrymmen med maskinljud. 

Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Larmsignaler sker som vibrationer och/eller information 

på mobiltelefonskärmar.  

Ja 

Nej 

Ventilationen är ljudisolerad. Ja 

Nej 

Ljudmiljön ska vara berikande och bidra till igenkänning
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns naturliga bakgrundsljud som inte upplevs som 

störande. 

Ja 

Nej 

Man kan sätta på och stänga av ljud och musik som man 

själv valt. 
Ja 

Nej 

Det finns tillgång till sladdlösa hörlurar.  Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tillgång till högtalarkuddar. Ja 

Nej 

Ljudmiljön ska vara lugn i badrummet
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det är en behaglig ljudnivå utan ekoeffekter. Ja 

Nej 

Miljön i sovrummet ska bidra till en god sömn
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns god ljudisolering mellan sovrum och korridor. Ja 

Nej 
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Ljudmiljön i köket är lugn
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Bordsytans material eller duk dämpar skrapljud. Ja 

Nej 

Ljudmiljön i tvättstugan ska vara lugn
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Maskinerna är valda med hänsyn till ljudnivån. Ja 

Nej 

Maskinljud hörs inte i övriga utrymmen. Ja 

Nej 
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Materialval och utsmyckning
 
Materialval ska bidra till hemkänsla 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det är tydlig skillnad mellan olika rums tapeter och 

gardiner. 

Ja 

Nej 

Det är tillräckligt ”stökigt” för att man ska kunna 

slappna av och använda det som finns i miljön. 

Ja 

Nej 

Det finns gott om giftfria växter. Ja 

Nej 

Miljön skiljer sig tydligt från en institution, ett sjukhus 

eller ett väntrum. 

Ja 

Nej 
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Miljön ska stödja tidsuppfattningen
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Boendemiljön förändras något med årstiderna. 

En ökad stresskänslighet kan dock göra att förändring i 

boendemiljön skapar förvirring hos några. 

Ja 

Nej 

Materialval och utsmyckning ska vara berikande
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Material och utsmyckning håller god konstnärlig och 

estetisk kvalitet. 

Ja 

Nej 

Konstverk är konkreta. Ja 

Nej 

Viss utsmyckning är vald med avsikten att uppmuntra 

till samtal eller reminiscens. 

Ja 

Nej 

Utsmyckning är väl belyst. Ja 

Nej 
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Materialval ska bidra till trygghet och säkerhet
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Material är vad de ser ut att vara. Ja 

Nej 

Material som är avsedda att ta på har en för handen 

behaglig yta. 

Ja 

Nej 

Trädgårdsmöbler är behagliga att sitta i. Ja 

Nej 

Sittmöbler inomhus är behagliga att sitta i och lätta att 

resa sig ur. 

Ja 

Nej 

Mattor och golvmaterial är valda med tanke på en 

behaglig ljudmiljö. 

Ja 

Nej 
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Säkerhet inomhus
 
Miljön ska vara säker 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Alla kemikalier är väl inlåsta. Ja 

Nej 

Befintliga skarpa hörn är försedda med skyddslister Ja 

Nej 

Alla vägghängda skåp är placerade över eller under 

huvudhöjd. 

Ja 

Nej 

Glasväggar och glasdörrar är utbytta eller heltäckta. Ja 

Nej 

De lösa föremål som finns i miljön är tillräckligt stora 

för att vara säkra om någon stoppar dem i munnen. 

Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Persiennsnören är uppfästa eller itu klippta. Ja 

Nej 

Golvtemperaturen understiger inte 18 grader. Ja 

Nej 

Inomhustemperaturen ligger mellan 20 och 24 grader. Ja 

Nej 

Alla hårda ytor kan rengöras med ytdesinfektion. Ja 

Nej 

Alla textiler kan tvättas i 60 grader. Ja 

Nej 

Urinduk eller avtvättbara tyger som inte suger åt sig 

vätska finns under alla möbeltextilier på stol- och 

soffsitsar. 

Ja 

Nej 
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Brandrisken ska vara låg
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Stearinljus och värmeljus är ersatta av batteridrivna ljus. Ja 

Nej 

Tyger i gardiner och på möbler är flamsäkra. Ja 

Nej 

Det finns tillgång till rökförkläden, rökmattor och säkra 

askkoppar. 

Ja 

Nej 

Fallrisken ska vara låg
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Alla fönster har säkerhetshakar. Ja 

Nej 

Det finns halkskydd i trappor och grindar öppnas inåt. Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Alla trappor har räcken på båda sidor. Ja 

Nej 

Möbler är stabila, erbjuder greppstöd och kan enbart 

med svårighet välta. 
Ja 

Nej 

Alla hyllor, skåp och hushållsmaskiner är förankrade i 

väggen. 

Ja 

Nej 

Textiliers luggriktning på sitsar är riktad mot 

ryggstöden. 
Ja 

Nej 

Mattor som används är glidfria. Ja 

Nej 

Golvet är energiabsorberande. Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tillgång till fallskyddsmattor. Ja 

Nej 

Det finns tillgång till höftskyddsbyxor. Ja 

Nej 

Badrumsmiljön ska vara säker
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns möjlighet att installera en stötdämpande bygel 

vid toalettstolens vattencistern, att bygga in 

vattencisternen i väggen eller att installera en cistern i 

stål. 

Ja 

Nej 

Golvet är halkfritt. Ja 

Nej 

Det finns en fallskyddsmatta i duschutrymmet. Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det är högst 38 grader i tappvattnet i samtliga blandare. Ja 

Nej 

Varmvatten- respektive kallvattenkranen är tydligt 

färgmarkerade. 
Ja 

Nej 

Miljön i köket ska minska fallrisken
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns stadiga köksstolar med bakåtriktade bakben. Ja 

Nej 

Det finns ett stadigt köksbord. Ja 

Nej 
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Risken för fallskador ska vara låg i sovrummet
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Golvet är energiabsorberande . Ja 

Nej 

De mattor som används är väl fastsatta i golvet och lätta 

att tvätta. 

Ja 

Nej 

Det finns tillgång till låga sängar. Ja 

Nej 

Det finns tillgång till taklyft med travers samt mobila 

lyfthjälpmedel. 

Ja 

Nej 
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Hjälpmedel 
Det ska finnas stöd för tidsuppfattningen 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tillgång till både digitala och analoga urtavlor. Ja 

Nej 

Det finns tillgång till en elektronisk kalender som visar 

vilken månad och dag det är. 

Ja 

Nej 

Det finns tillgång till en elektronisk natt-och

dagkalender. 

Ja 

Nej 

Det finns tillgång till individuellt bildstöd, en natt- och 

en dagbild som hjälper till att fastställa dygnstiden. 

Ja 

Nej 

Från sängen går det att se den typ av klocka som 

respektive boende lättast avläser: analog, digital eller en 

natt-och-dagkalender. 

Ja 

Nej 
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Det ska finnas minnesstöd
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tillgång till medicindosetter och påminnare för 

medicinering. 

Ja 

Nej 

Det finns almanackor och whiteboardtavlor där man kan 

anteckna eller med bilder påminna om viktiga 

händelser. Det är dock viktigt att komma ihåg att det 

också kan skapa oro att i förväg känna till en händelse 

som ska inträffa. 

Ja 

Nej 

Det finns tillgång till en surfplatta för individuellt 

minnesstöd. 

Ja 

Nej 

Det ska finnas besluts- och kommunikationsstöd
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns bilder i pappersform eller digitalt. Ja 

Nej 

Det finns tillgång till en surfplatta för ökad delaktighet 

vid beslut. 

Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tillgång till anpassad bildtelefoni som 

myJoice, SKYPE eller anpassade fasta eller mobila 

telefoner. 

Ja 

Nej 

Det ska finnas påkallningsstöd
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns möjlighet att larma för den som aktivt önskar 

påkalla uppmärksamhet. 
Ja 

Nej 

Det finns passiva larm för den som önskar stöd och inte 

själv aktivt kan påkalla uppmärksamhet. 

Ja 

Nej 
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Sysselsättning 
Miljön ska erbjuda meningsfull sysselsättning 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns flera specialinredda vardagsrum. Ja 

Nej 

Soffor och fåtöljer är vända mot en intressant utsikt eller 

miljö, eller så att de skapar en möjlighet för umgänge. 

Ja 

Nej 

Ett skåp finns lätt tillgängligt med allt material som 

behövs för aktivitet. 

Ja 

Nej 

Det finns tillgång till husdjur. Hänsyn tas till allergier 

och rädslor. 

Ja 

Nej 

Det finns tillgång till konstverk. Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tillgång till tryckta böcker, ljudböcker, 

tidskrifter och bildverk. 

Ja 

Nej 

Det finns ett stadigt arbetsbord. Ja 

Nej 

Det finns en vägghängd skärm med möjlighet att visa 

förinspelade bilder eller filmer. 

Ja 

Nej 

Det ska finnas stöd som underlättar meningsfull sysselsättning
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Skåp och lådor är märkta med konkreta bilder eller text 

på det som förvaras i skåpet för den som så önskar. 
Ja 

Nej 

Det finns tillgång till en surfplatta för underhållning, 

sysselsättning eller stimulans. 

Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tillgång till tv-spel där kroppsrörelser styr 

spelet. 

Ja 

Nej 

Det finns tillgång till sinnesstimulerande och 

sinnesbalanserande hjälpmedel. 
Ja 

Nej 

Entrén ska erbjuda meningsfull sysselsättning
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns en kam och en borste framför hallspegeln. Ja 

Nej 

Ytterplagg, huvudbonader och ytterskor är placerade 

nära ytterdörrarna. 
Ja 

Nej 

Det finns platser där man kan sitta ned tillsammans. Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns stimulerande och vilsamma sittplatser i 

avskildhet. 

Ja 

Nej 

Utemiljön ska erbjuda meningsfull sysselsättning
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns möjlighet att odla. Ja 

Nej 

Det finns upphöjda odlingsbäddar. Ja 

Nej 

Krattor, snöskovlar och andra trädgårdsredskap står 

framme. 
Ja 

Nej 

35 av 57 

77



 
        

    
 

 

 

 

 

   

   

  

  

 

 

   

   

  

  

   

   

  

    

   

  

  

Utemiljö 
Man ska kunna gå ut och in igen som man vill 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tillgång till ytterkläder, huvudbonader och 

skor vid utgången. 

Ja 

Nej 

Dörren till utemiljön är tillräckligt bred för att en 

rollator, rullstol och säng kan passera. 

Ja 

Nej 

Dörrar och lås är möjliga att öppna även av en person 

som sitter i rullstol. 

Ja 

Nej 

Golven vid alla dörröppningar är plana. Ja 

Nej 
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Utemiljön ska vara trygg
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Rampers lutning överstiger inte 1:12 (8 %). Ja 

Nej 

Vid trappor eller höjdskillnader finns räcken på båda 

sidor. 

Ja 

Nej 

Gångstigar är plana och lämpliga för rollatorer och 

rullstolar. 

Ja 

Nej 

Häckar eller staket är minst 1,20 meter. Ja 

Nej 

Altan- och balkongräcken är minst 1,1 meter höga och 

saknar horisontella delar att klättra på. 

Ja 

Nej 

Grindar ligger avsides eller kamoufleras med 

planteringar. 

Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

När någon passerar uteplatsens gräns ska personalen 

veta om det. 

Ja 

Nej 

Man kan välja om man vill bära en GPS-tracker. Ja 

Nej 

Gångvägar i trädgården leder tillbaka till 

utgångspunkten. 

Ja 

Nej 

Gångstigen upplevs som ljusare än omgivningen. Ja 

Nej 

Gångvägar är jämnt belysta Ja 

Nej 
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Utemiljön ska vara berikande
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tydliga inbjudande vandringsstråk. Ja 

Nej 

Det finns en hammock. Ja 

Nej 

Det finns vatten att se och lyssna på. Ja 

Nej 

Det finns naturliga promenadmål. Ja 

Nej 

Det finns en skuggig plats att sitta på. Ja 

Nej 

Det finns en solig plats att sitta på. Ja 

Nej 
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Utemiljön ska erbjuda reminiscens
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Man kan finna välkända föremål, växter, dofter, och 

aktiviteter. 

Ja 

Nej 

Utemiljön ska erbjuda möjlighet att umgås, samt miljöer som inbjuder till samtal
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns aktiviteter som tilltalar besökande barn. Ja 

Nej 

Det finns målade tydliga bänkar längst promenadstråk. Ja 

Nej 

Vackra eller intressanta blickfång finns i utemiljön. Ja 

Nej 
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Entré, hall och korridor
 
Entrén ska underlätta tillgängligheten 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Manöverdon och handtag till entrédörrar är lätta att se 

och manövrera. 

Ja 

Nej 

Hallspegeln kan täckas när det behövs. Ja 

Nej 

Miljön ska bidra till fysisk aktivitet
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tillräckligt med plats för två rollatorer att 

passera varandra. 

Ja 

Nej 

Man kommer lätt tillbaka till utgångspunkten om man 

fortsätter att gå i en korridor. 

Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns promenadvägar inomhus, med platser för vila. Ja 

Nej 

Entrén ska vara hemlik
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns en hyresgästlista i anslutning till entrén. Ja 

Nej 

Det finns möjlighet att hänga av sig ytterkläderna och 

ställa ytterskorna i entrén. 

Ja 

Nej 
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Miljön ska underlätta orienteringen
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Rum och lägenheter är placerade kring en central, 

gemensam yta. 

Ja 

Nej 

En tydlig namnskylt på lägenhetsdörren är placerad i 

brevlådehöjd eller där lägenhetsinnehavaren föredrar att 

se den. 

Ja 

Nej 

Det finns möjlighet att placera ett självvalt foto, bild 

eller ett föremål på eller vid sidan av dörren. 

Ja 

Nej 
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Toalett och badrum 
Miljön ska ta hänsyn till personlig integritet 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Toalettlåset är enkelt att förstå sig på. Ja 

Nej 

Det finns en huvudnyckel som personalen har tillgång 

till, om någon inte skulle kunna ta sig ut på egen hand. 

Ja 

Nej 

Miljön ska underlätta delaktighet
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tillgång till en stödstång vid toaletten. Ja 

Nej 

Det finns tillgång till upp- och nedfällbara armstöd vid 

toaletten 

Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tillgång till stödhandtag eller en stödstång i 

duschutrymmet. 

Ja 

Nej 

Armstöd och stödhandtag är färgmarkerade. Ja 

Nej 

Miljön ska stödja orienteringen till och från toaletten
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Alla toalettdörrar har en distinkt, särskiljande färg. Ja 

Nej 

Det finns en ”stig” i form av riktad belysning som leder 

fram till badrums- eller toalettdörren. 
Ja 

Nej 

Det finns en konkret bild, en symbol eller ett ord som 

WC eller toalett på toalettdörren. 

Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Dörrfodret och dörrhandtaget är i en annan färg än 

dörren, på både ut- och insidan. 

Ja 

Nej 

Badrumsmiljön ska vara inbjudande
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns möjlighet till en personlig dekoration på 

väggen, samt en personlig doft. 
Ja 

Nej 

Badrummet är varmt.  Ja 

Nej 

Det finns möjlighet att använda en ryggdyna på 

toalettlocket. 
Ja 

Nej 

Det finns möjlighet att värma handdukar. Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Någonstans på boendet kan man ta ett bad. Ja 

Nej 

Kaklet är matt. Ja 

Nej 

Man ska kunna bli ren på ett enkelt sätt
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tillgång till dusch- och hårtvättsalternativ som 

inte kräver vatten. 

Ja 

Nej 

Det finns tillgång till hårtvätts-ställningar, 

hårtvättsbassänger eller hårtvättsbrickor. 
Ja 

Nej 

Det finns tillgång till ett badrum som är stort nog för en 

duschbrits, alternativt lift. 

Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns möjlighet att reglera duschstrålarnas intensitet. Ja 

Nej 

Det finns tillgång till en toalett med bidétillsats. Ja 

Nej 

Miljön ska stödja konkret tänkande
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns möjlighet att täcka över eller ta bort 

badrumsspegeln. 

Ja 

Nej 

Toalettpappersrullen kan placeras framför en person 

som sitter på toalettstolen. 
Ja 

Nej 
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Sovrum och lägenhet 
Miljön ska vara personlig och ge möjlighet till reminiscens 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

De boende har sina egna möbler, föremål, tavlor, 

textilier och egen kudde. 

Ja 

Nej 

Det finns möjlighet till att lyssna på musik eller andra 

ljud som ger en önskad upplevelse. 

Ja 

Nej 

Miljön ska bidra till god nattsömn
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns hotellås på lägenhetsdörren. Hotellås passar 

inte personer som oroas av att inte kunna låsa dörren 

inifrån lägenheten. 

Ja 

Nej 

Sängen är placerad så att den boende känner sig trygg. Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns mörkläggningsgardiner eller persienner. Ja 

Nej 

Temperaturen ska vara behaglig
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det är möjligt att reglera temperaturen i sovrummet. Ja 

Nej 

Anhöriga ska vara välkomna 


Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns plats för en extrasäng i sovrummet, en bred 

säng eller ett övernattningsrum med en säng stor nog för 

två personer. 

Ja 

Nej 

Det finns möjlighet att äta tillsammans i lägenheten. Ja 

Nej 
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Vardagsrum, aktivitetsrum, vilrum
 
Inredningen ska bidra till igenkänning och reminiscens 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Väggarna är enfärgade eller har en diskret 

vardagsrumstapet. 

Ja 

Nej 

Det finns inredningsdetaljer från tiden då de boende var 

yngre. 

Ja 

Nej 

Det finns tillgång till föremål och bilder att visa, samtala 

kring och bära runt på. 

Ja 

Nej 

Miljön ska inbjuda till fysisk aktivitet 


Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns redskap och hjälpmedel för träning och lek. Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns ytor för aktiviteter som kräver 

rörelseutrymme. 

Ja 

Nej 

Miljön ska inbjuda till kravlös multi-sensorisk stimulering
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tillgång till ett sinnesstimulerande rum eller 

hörn. 
Ja 

Nej 

Det finns tillgång till sinnesstimulerande sittmöbler. Ja 

Nej 
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Miljön ska inbjuda till vila
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns en bra fåtölj, soffa eller säng att vila i. Ja 

Nej 

Viloplatsen är enkel att resa sig ur. Ja 

Nej 

Det finns ett vilrum, eller en avskild del av ett rum, för 

återhämtning. 

Ja 

Nej 

I återhämtningsdelen av rummet hörs enbart önskade 

ljud. 

Ja 

Nej 

I återhämtningsdelen av rummet kan belysningen 

anpassas individuellt. 

Ja 

Nej 

Det finns en tv-fri miljö att vistas i. Ja 

Nej 
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Kök och matrum 
Doftintryck är berikande och bidrar till igenkänning 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det doftar gott av mat och dryck. Många personer med 

demens har dock ett svagt eller obefintligt doftsinne.  

Ja 

Nej 

Det finns möjlighet att laga mat och baka. Ja 

Nej 

Måltidsmiljön stärker den egna förmågan
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns enfärgade tallrikar och färgade glas.  Ja 

Nej 

Det finns tillgång till anpassade glas och muggar. Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns tillgång till anpassade bestick och tallrikar. Ja 

Nej 

Det finns tillgång till köksstolar som kan rullas in under 

bordet. 
Ja 

Nej 

Det finns tillgång till köksstolar i flera sitthöjder. Ja 

Nej 

Det finns klädda såväl som oklädda köksstolar. Ja 

Nej 

Måltidsmiljön ska stärka den sociala gemenskapen
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Det finns möjlighet att flytta ihop och isär matbord. Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Matborden har en höjd på 75 cm för att de flesta 

rullstolar ska gå att rulla in under bordet. 

Ja 

Nej 

Något eller några av matborden har justerbar höjd. Ja 

Nej 

Det finns plats för matbord i den egna lägenheten. Ja 

Nej 

Det finns möjlighet att äta i vardagsrummet, vil- eller 

aktivitetsrummet. 
Ja 

Nej 

Miljön ska understödja deltagande i dagliga hushållsaktiviteter
 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

I köket finns möjlighet att sitta vid ett köksbord eller en 

köksbänk och vara delaktig i köksaktiviteter. 

Ja 

Nej 
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Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Saker som uppmuntrar till aktivitet ligger framme väl 

synliga. Tänk på att hushållsaktiviteter kan upplevas 

som en kravfylld belastning. Saker som står framme kan 

utgöra en snubbelrisk. 

Ja 

Nej 

Tvättstuga 
Miljön ska understödja deltagande i dagliga hushållsaktiviteter 

Kontrollpunkt Uppfyllt Om nej – beskriv eventuell förbättringsåtgärd 
Prio. 
1–4 

Saker som uppmuntrar till delaktighet finns väl synliga. Ja 

Nej 

Det finns en arbetsyta där man kan stå eller sitta och 

vika tvätt. 
Ja 

Nej 

Det finns sittmöjligheter. Ja 

Nej 
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Miljöanpassningar som bidrar till 
ökad delaktighet 
Stöd för att underlätta aktivitet och delaktighet för 
personer med demenssjukdom 

Denna checklista är tänkt att ge stöd vid miljöanpassningar på 
särskilda boenden. Listan är en del av ett större kunskapsmate
rial kring hur man kan miljöanpassa för att öka delaktigheten för 
personer med nedsatt beslutsförmåga. Materialet kommer ur ett 
regeringsuppdrag som Myndigheten för delaktighet fick 2013 som 
handlade om att minimera begränsnings- och tvångsåtgärder inom 
vård och omsorg. 

Myndigheten för delaktighet   
Box 1210, 172 24 Sundbyberg 
Besöksadress: Sturegatan 3 
08-600 84 00 
info@mfd.se 
www.mfd.se 
Serie A 2015:7 

100

http://www.mfd.se
mailto:info@mfd.se


  

 

  

Miljöanpassningar som bidrar
till ökad delaktighet 

Stöd för att underlätta aktivitet och delaktighet 
för personer med demenssjukdom 

Myndigheten

för delaktighet
 

101



 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

Myndigheten för delaktighet, 2015
	
Titel: Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet
	
Myndigheten för delaktighet Serie 2015:3
	
ISBN: 978-91-980064-9-0 (pdf)
	
Författare: Gun Aremyr och Helle Wijk
	
Omslagsbild: Lars Hejdenberg
	

Rapporten finns att ladda ner från myndighetens webbplats 

www.mfd.se. 

Alternativa format kan beställas från Myndigheten för delaktighet.
	

Postadress: Myndigheten för delaktighet, 

Box 1210, 172 24 Sundbyberg
	
E-post: info@mfd.se
	
Fax: 08-600 84 99
	
Telefon: 08-600 84 00
	

102

mailto:info@mfd.se
http://www.mfd.se


 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet

Innehåll
 
Inledning ............................................................................................................ 6
 

Färgsättning ...................................................................................................... 7
 
Färgsättning som underlättar orientering.......................................................... 8
 
Färgsignaler för uppmärksamhet ..................................................................... 9
 
Färgsättning för igenkänning............................................................................ 9
 
I badrummet .................................................................................................. 10
	
I sovrummet ................................................................................................... 10
	
I köket och matrummet................................................................................... 10
	

Belysning.......................................................................................................... 11
 
Undvika fallskador ........................................................................................ 11
	
Anpassad belysning........................................................................................ 11
	
Undvik bländning och speglingar................................................................... 12
	
Belysning för tidsuppfattning......................................................................... 12
	
Belysning när man bygger nytt....................................................................... 13
	
I badrummet ................................................................................................... 13
	
I sovrummet ................................................................................................... 13
	
I köket och matrummet................................................................................... 13
	

Ljudmiljö ........................................................................................................ 14
 
Ljudmiljö för igenkänning ............................................................................. 15
	
I badrummet ................................................................................................... 15
	
I sovrummet ................................................................................................... 15
	
I köket och matrummet................................................................................... 15
	
I tvättstugan.................................................................................................... 15
	

Materialval och utsmyckning......................................................................... 16
 
Miljö för hemkänsla ....................................................................................... 16
	
Miljö för tidsuppfattning ................................................................................ 16
	
Berikande materialval och utsmyckning ........................................................ 16
	
Materialval för trygghet och säkerhet............................................................. 17
	

Säkerhet inomhus .......................................................................................... 18
 
Säker miljö ..................................................................................................... 18
	
Minskad brandrisk.......................................................................................... 19
	
Minskad fallrisk ............................................................................................. 19
	
I badrummet .................................................................................................. 19
	
I köket............................................................................................................. 20
	

Hjälpmedel....................................................................................................... 20
 
Stöd för tidsuppfattning.................................................................................. 21
	
Stöd för minne................................................................................................ 21
	

4 


103



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet     

Stöd för beslut och kommunikation ............................................................... 22
	
Stöd för påkallning ......................................................................................... 22
	

Sysselsättning................................................................................................... 22
 

Utemiljö............................................................................................................ 26
 
Trygg utemiljö................................................................................................ 26
	
Berikande utemiljö ......................................................................................... 27
 
Utemiljö för reminiscens................................................................................ 28
 
Utemiljö för umgänge och samtal .................................................................. 28
	

Entré, hall och korridor.................................................................................. 29
 
Tillgänglig entré ............................................................................................. 29
	
Miljö som bidrar till fysisk aktivitet ............................................................... 29
	
Hemlik miljö .................................................................................................. 29
	
Miljö som underlättar orienteringen............................................................... 29
	

Toalett och badrum ......................................................................................... 30
 
Hänsyn till personlig integritet ....................................................................... 30
	
Miljö som underlättar delaktighet .................................................................. 30
	
Man kan enkelt hitta till och ut från toaletten ................................................ 30
	
Inbjudande badrumsmiljö .............................................................................. 31
	
Man kan bli ren på ett enkelt sätt.................................................................... 31
	
Hänsyn till konkret tänkande.......................................................................... 32
	

Sovrum och lägenhet....................................................................................... 33
 
Miljö som är personlig ................................................................................... 33
	
Doft som bidrar till igenkänning .................................................................... 33
	
Man sover gott på natten ................................................................................ 33
	
Behaglig temperatur ....................................................................................... 34
	
Anhöriga är välkomna.................................................................................... 34
	

Vardagsrum, aktivitetsrum, vilrum .............................................................. 34
 
Inredning som bidrar till igenkänning ............................................................ 34
	
Tillgång till fysisk aktivitet ............................................................................ 35
	
Möjlighet till kravlös multisensorisk stimulering........................................... 35
	
Miljö som inbjuder till vila............................................................................. 35
	

Kök och matrum ............................................................................................. 36
 
Doftintryck som är berikande och bidrar till igenkänning.............................. 36
	
Måltidsmiljö som stärker egen förmåga ........................................................ 36
	
Måltidsmiljö som stärker social gemenskap................................................... 37
 
Miljö som understödjer dagliga hushållsaktiviteter ....................................... 37
 

Tvättstuga ........................................................................................................ 37
 
Miljö som understödjer dagliga hushållsaktiviteter ....................................... 37
 

Referenser ........................................................................................................ 38
 

5 


104



 

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet

Inledning
 
De flesta av oss är beroende av att den miljö vi vistas i passar våra särskilda 
behov. Detta ställer konkreta krav på miljön, inte minst om det är äldre personer 
som bor och vistas där. Det handlar om hur rummen är planerade, om ljus- och 
färgsättning och stimulans. 

En ökad andel internationella studier betonar sambandet mellan livskvalitet och 
en genomtänkt design för äldre. Det har visat sig att det är lika viktigt för den 
som är drabbad av demenssjukdom att få använda sin mentala förmåga, utföra 
aktiviteter för dagligt liv, engagera sig i meningsfulla aktiviteter och umgås med 
andra människor, som för den som är förskonad från denna sjukdom. 

Myndigheten för delaktighet fick 2013 i uppdrag av regeringen att ta fram ett 
kunskapsmaterial om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt besluts-
förmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder, till exempel låsta 
dörrar. Målgruppen är anhöriga till personer med demenssjukdom och personal 
på särskilda boenden. Utgångspunkten är ”Nationella riktlinjerna för vård och 
omsorg vid demenssjukdom 2010”, (Socialstyrelsen). 

Det finns en inspirationslista utformad som en checklista som är kopplad till 
kunskapsmaterialet, men listan och kunskapsmaterialet går även utmärkt att 
använda var för sig. 
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Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet     

Färgsättning
 
Färg har en stark estetisk betydelse och de flesta människor sätter också ett stort 
värde på färgsättningen av deras omgivning. Om den miljö vi vistas i är vacker 
och tilltalande påverkar det hur man värdesätter det som sker i denna miljö och 
även personerna som vistas där. 

Färg och färgkontraster kan, när de används på rätt sätt, underlätta orienteringen 
i miljön för personer med demens. Å andra sidan kan ett olämpligt val av färger 
göra miljön mer förvirrande och ge upphov till agitation och ångest. 

Ett försämrat färgseende kan bero på glasögon med färgade glas (färgfilter) eller 
ett defekt färgsinne. När människans öga åldras sker förändringar som påverkar 
synen. Förtjockning och gulfärgning av linsen förändrar t.ex. hur färg uppfattas. 
Som ett resultat av detta upplever många äldre följande: 

•	 Minskad förmåga till kontrastseende, vilket resulterar i svårigheter att se en 
matta, ett dörrhandtag eller ett trappsteg om den inte kontrasterar starkt mot 
omgivningen. 

•	 Minskning av den upplevda mättnaden eller intensiteten i färger. Exempelvis 
kan röda färger börja se ut som rosa. Färgmarkeringar kan därför upplevas 
svagare än förväntat eller bli ”osynliga” för ett åldrat öga. 

•	 Minskad förmåga att särskilja mellan blå färger. 

En blandning av ljusa och mörka partier i golvet är inte att föredra då man kan uppfatta 
de mörka partierna som en nivåsänkning i golvet, med osäkerhetskänsla och fallrisk 
som följd. Foto: Gun Aremyr 
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Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet

Färgsättning som underlättar orientering 
Det ska finnas en kulörskillnad mellan väggar och mörkare golvlister som 
gör att man uppfattar rummets gränser bättre. 

Måla gärna fönsterväggar i ljusare nyans än övriga väggar för att ge en 
bättre möjlighet till rumsuppfattning. 

Dörrar som inte behöver dra uppmärksamhet till sig kan med fördel målas 
i samma färg som intilliggande vägg, eller  kamoufleras  med exempelvis en 
fototapet. 

Golv som leder in i varandra bör vara homogent färgade  så att de uppfattas  
som en sammanhängande plan yta. Skarpa övergångar mellan ljusa och mörka par-
tier i golvet kan missuppfattas som hinder och hål. Om man uppfattar att man enbart  
kan röra sig på de ljusa ytorna eller hoppa över en mörkare yta, ökar risken för fall. 

Golvmaterial bör vara matta eftersom blanka golv kan uppfattas som hala, 
isiga eller som fyllda av vatten och därmed svåra att gå på. 

Bakgrundsfärgsättningen bör vara dämpad eftersom det minskar onödig 
synstimulans. Storblommiga tapeter kan med andra ord vara förvirrande och 
dra uppmärksamheten bort från det som man vill uppfatta i ett rum. 

Textilier och tapeter såväl som golv och bänkytor bör vara diskreta eller en
färgade. Rand- och sicksackmönster på textilier och tapeter kan uppfattas som att  
de rör på sig. Stänkfärger och marmoreringar på golv, tapeter, textilier och bänkytor  
kan uppfattas som smuts och vara irriterande. Mönster på exempelvis tapeter, pors-
lin och textilier kan uppfattas som konkreta föremål man kan vilja plocka till sig. 
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Textilier och golvytor är bland annat sådant som bör vara diskreta eller enfärgade. 
Foto: Lars Hejdenberg 
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Färgsignaler för uppmärksamhet 
Använd färger som kontrasterar mot varandra och som har skilda ljushets-
nivåer för att t.ex. föremål, möbler och dörrar ska skilja sig från den omgivning 
de befinner sig i. Möblers färg ska kontrastera mot golv och väggfärg, och stolar 
ska kontrastera mot bord som de står nära för att man klart ska kunna urskilja 
dem. Handtag och knoppar på skåp och lådor ska vara valda med tanke på att de 
ska synas mot skåps- och lådfärgen. 

Om belysningskontakter och dörrfoder kontrasterar mot väggfärgen och om 
dörrhandtagen kontrasterar mot dörrens eller skåpets färg så är de lättare att se. 
Ta ställning till vilken färg som ger bra kontrast men som inte kan miss
uppfattas som exempelvis ett brandlarm eller en varningssignal.  Hur man 
tolkar färger är kulturellt betingat. I vissa länder kan röd färg uppfattas som en 
varningssignal eller något negativt. 



Det ska finnas tydliga kontrastmarkeringar på trappsteg så att en person 
som går i trappen får hjälp att avgöra var trappsteget börjar och slutar. 

                                                                                              Kontrastmarkering av kontakt. Foto: Yanan Li/Silviahemmet 

Färgsättning för igenkänning 
Välj tapeter och färgsättning utifrån varje rums funktion. Om alla rum har 
samma grundfärg blir rummen svårare att särskilja från varandra. 

Ett åldrat öga kan uppfatta lila färger som grå. Om man önskar en färgklick 
är det därför klokt att välja en annan färg än lila. 
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Speglar och tavlor blir lättare att känna igen om de har en ram med färg.  
Även med en ram kan en person med nedsatt förmåga att tänka abstrakt riskera 
att uppleva att spegelbilder  och människor på tavlor är levande – i värsta fall 
skrämmande. 

Det ska vara matt glas på konstverk och fotografier för att undvika speglingar 
som kan missuppfattas och ljusreflexer som kan blända. 

I badrummet 
Om badrummets funktion är tydliggjord genom att badrumsporslin och hand
dukar har kontrasterande färger som gör att de syns mot väggen bakom 
eller att tvålen har en färg som gör att den syns mot underlaget, underlättar det 
användningen och bidrar till ökad självständighet. 



Det bör  finnas tillgång till en färgad, mjuk eller  fast sits med eller  utan lock 
till toaletten.  Färgpreferenser är individuella och man får prova sig fram till vad 
som passar individen bäst. Att sitsen kan urskiljas mot toalettstolens färg är det 
viktigaste. 

Rött kan uppfattas som en symbol för värme och kärlek likväl som blod eller 
krig. En svart sits kan uppfattas som ett hål eller som kall att sitta på. Blå färg 
kan uppfattas som vatten. Om en toalettsits med lock uppfattas som en pall kan 
en toalett utan lock vara att föredra. 

En mjuk sits kan vara skön och bekväm att sitta på och underlätta för en person 
som får ont av, eller av andra skäl reagerar negativt på, att sätta sig på en vanlig 
toalettsits. Det är dock inte självklart att man förstår att man sitter på en toalett 
när man sätter sig på en mjuk sits. 

I sovrummet 
Välj mörka sängkläder om tapeten på väggen bakom sängen är ljus, eller vice 
versa, eftersom sängkläder behöver kontrastera mot omgivningen för att man 
ska hitta sin säng. 

Dörren till sovrummet ska ha en individuell färg- och formmarkering för att 
underlätta igenkänning. 

I köket och matrummet 
Matbordskanten kan ha en avvikande färg för att man lättare ska se var 
bordet befinner sig i rummet. Man kan åstadkomma en liknande effekt genom att 
använda en duk som kontrasterar i färg mot väggar, golv och stolarnas färg. 

Dukar och tallriksunderlägg bör vara enfärgade eller mönstrade på ett sätt så 
att det inte kan missuppfattas som konkreta föremål som man kan plocka upp, 
eller som smuts. 
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Belysning
 
Alla människor tappar synskärpa i svagt ljus och förlorar färgseendet när det 
blir mörkare än en månupplyst natt. Med stigande ålder grumlas ögats lins och 
det innebär att både synskärpan och kontrastkänsligheten försämras. Man kan 
utöver detta drabbas av olika ögonsjukdomar som påverkar synförmågan. Grå 
starr är en av de vanligaste sjukdomarna som drabbar ett åldrat öga och innebär 
att konturer och färger blir svagare, att synen blir suddig och att man ser omgiv-
ningen i mer smutsgula nyanser. 

Även utan ögonsjukdom behöver ett 80-årigt öga generellt fyra till sex gånger så 
mycket ljus för att se lika bra som ett 20-årigt öga. Det åldrade ögats förmåga att 
ställa om sig mellan ljus- och mörkerseende gör också att man behöver mer tid 
för att anpassa sig till olika ljusnivåer. Om man t.ex. tänder en lampa med starkt 
ljus när man kliver ur sängen på natten kan detta resultera i en tillfällig ”blind-
het” innan ögat vant sig vid ljusmängden. 

Att åstadkomma en god färgåtergivning och tillräcklig  ljusstyrka – utan att blän-
da eller skapa så kallad ljusspridning i det åldrade ögat – kräver många hänsyns-
taganden. Det bästa är att anlita en belysningsexpert när man vill förändra 
och förbättra en ljusmiljö. 

Undvika fallskador 
Lampor och naturligt ljus från fönster ska tillsammans ge en belysning 
utan pölar  eller  fläckar  av ljus, utan mörka områden, ränder  och skuggor. 
Mörka områden uppfattas generellt som att de ligger djupare och ljusare områden  
uppfattas som högre placerade. Om ljussättningen är ojämn kan ett golv därför 
upplevas som fyllt med hål och hinder.  

Anpassad belysning 
Det ska finnas stark avskärmad allmänbelysning som inte orsakar  vare sig 
ljusspridning i ögat eller bländning. En stark och bländfri allmänbelysning 
kan eliminera  skuggbildningar och underlätta orienteringsförmågan. Det finns 
ett gammalt råd som säger att en person som är 60 år behöver 60 watt för att se 
bra, och att en person på 80 år behöver 80 watt. När man väljer lampa ska man i 
första hand titta på hur mycket ljus lampan ger. Detta kallas ljusflöde och visas i 
lumen, ofta förkortat lm.  

Led- och lågenergilampor är energieffektiva lampor och ger ca 10 lumen per watt. 
Det innebär att ett åldrat öga kräver en belysningsnivå på över 800–1 000 lumen. 

Använd inte riktade spotlights som huvudsaklig ljuskälla eftersom de kan leda 
till områden med starkt ljus och risk för bländning, samtidigt som andra områden 
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lämnas i mörker. Spotlights kan dock användas som arbetsbelysning tillsammans 
med någon annan allmänbelysning för att komplettera de allmänna ljusnivåerna. 

Det ska finnas många små ljuskällor  för  punkt- och arbetsbelysning. Det 
ska finnas riktat ljus för  att öka uppmärksamheten på det som är  viktigt i 
rummet.  Det kan vara en växtbelysning över en krasseodling eller en läslampa 
som leder blicken till en bekväm fåtölj i rummet.  Konstverk ska naturligtvis 
vara väl belysta. 

Mörka färger absorberar ljus. Maximera spridningen av naturligt eller arti
ficiellt ljus genom att använda ljusa färger, särskilt på stora icke-glänsande 
ytor som väggar och tak. Uppåtriktad belysning kan reflekteras i ett ljust tak och 
ge en jämn och behaglig belysningsnivå om lamporna är tillräckligt många och 
tillräckligt starka. 

Ljuskällor och armaturer ska ha en optimal färgåtergivningsförmåga  som 
gör att färgen på ytor och föremål i ett rum upplevs som naturliga och är desamma  
på natten – om man tänder belysningen – som på dagen. Som vägledning för 
färgåtergivning kan man använda ett index som kallas Ra. Färgåtergivningsför-
mågan ska vara minst 80 Ra och gärna mer. (www.energimyndigheten.se). 

Det ska finnas markiser, persienner, gardiner  eller  rullgardiner  som kan  
dras för vid behov.  Dagsljuset vid soluppgång eller solnedgång kan orsaka långa  
skuggor inomhus, vilket kan uppfattas som störande av en person med demens,  
samt orsaka onödiga fallskador. Skuggor av rörliga träd och grenar utanför ett  
fönster kan också vara skrämmande eller besvärande för en person med demens.  

Undvik bländning och speglingar 
Använd matt vägg- och golvfärg för att undvika att ljuset från lampor och solljus 
studsar mot blanka och ljusa ytor och stör ögats förmåga att uppfatta omgivningen. 

Sittmöbler ska vara placerade så att ingen ofrivilligt får direkt solljus i ögonen. 

Välj lamparmatur noga. Även små fönsterlampor eller lampetter utan bländ
ningsskydd kan orsaka ljusspridning i ögat och upplevas som ett hinder. 

Belysning för tidsuppfattning 
Belysningen kan stödja ett normalt sömn- och vakenhetsmönster på så sätt 
att ett sovrum ska kunna mörkläggas eller ges en mer dämpad belysning 
nattetid.  Belysningen ska också kunna justeras under dagen,  för att komplet-
tera dagsljusinsläppet och ge en bra belysningsnivå i sovrum och sociala utrym-
men under dagen. För detta krävs en mängd olika belysningstyper. 

Om ljusmängden inte är tillräcklig tror hjärnan och kroppen att det är natt och 
man riskerar att känna sig trött. Upplevelsen av dagsljus påverkar med andra ord 
inte bara synförmågan utan ser också till att hålla hjärnan alert. Genom att öka 
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allmänbelysningen under vintertid kan man kompensera för bristen på dagsljus 
och därigenom  öka möjligheten att sova gott på natten. Så kallad dagsljusbelys-
ning kan, för vissa personer, påverka välmåendet under dagtid och möjligheten 
till en god natts sömn. Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma 
effekten av ljusbehandling för personer med måttlig till svår demenssjukdom 
och förändrad dygnsrytm. 

Belysning när man bygger nytt 
Optimera solinsläpp under alla årstider. Dagsljus kan föras in i en interiör genom 
fönster, takfönster, dörrar, ljustunnlar och glasblock. 

Använd speciella fönsterglas som skärmar av starkt solsken och värme.  
Sådana  avskärmande fönsterglas innebär att värmetillskottet in i byggnaden 
minskar under sommaren och att värmeförlusterna inifrån byggnaden och ut 
under vintern  minskar. 

Undvik blåtonade fönsterglas eftersom de riskerar att förändra upplevelsen av 
färg på alla ytor och föremål i rummet, vilket kan upplevas som mycket förvirrande 
för en person med demens. 

I badrummet 
Det ska finnas en god allmänbelysning utan skuggeffekter. 

Arbetsbelysning över handfatet underlättar självständighet. Stark belysning 
kan vara bländande och för att undvika detta är det viktigt att välja både rätt 
armatur och rätt placering. 

I sovrummet 
När man kliver ur sängen på natten ska belysningen tändas  på toaletten till-
sammans med en belyst ”stig” som leder dit. När man lämnar toaletten ska ljuset 
släckas där. Vissa personer kan oroas av att inte aktivt kunna släcka belysning som  
automatiskt tänds och släcks vid rörelse i ett område. Personer som vill öppna 
toalettdörren igen för att se att det verkligen är släckt, tänder ju därmed lampan 
igen! För dessa personer är vanliga ljusknappar bättre. 

Det ska finnas en mängd olika belysningstyper, och eventuellt en dimmer, så 
att ljusnivån kan justeras under dagen (för att komplettera dagsljuset vid behov) 
och även ge möjlighet till en mer dämpad belysning nattetid. 

I köket och matrummet 
Det ska finnas god belysning vid matbordet. Ett åldrat öga kräver starkare 
belysning än ett ungt för att känna igen maten på tallriken. Välj ofärgat ljus riktat 
nedåt vid matbordet genom att välja en lampskärm med vit insida. 

Belysningen ska återge färgen på maten på ett naturligt sätt. 
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Ljudmiljö
 
Ett behagligt ljud, som man förstår vad det är, kan bidra till social gemenskap, 
medan motsatsen kan leda till irritation och rastlöshet, hindra samtal och möjlighet 
till delaktighet och aktivitet. 

Buller är ett oönskat, högt eller störande ljud. Det kan komma från inomhusmiljön  
och orsakas av medboende, personal, hushållsmaskiner, fläktar, ringsignaler av skil-
da slag, tv- eller radioapparater, städvagnar som rullar förbi o.s.v. Det kan också or-
sakas av trafikbuller eller t.ex. byggnadsarbete som pågår utanför rummet. På grund  
av den nedsatta koncentrationsförmågan vid demenssjukdom är det viktigt att  
undvika eller minimera buller och distraktion i gemensamma lokaler.  

”Det är trevligt när man är flera som pratar tillsammans, men OERHÖRT jobbigt 
för en med Alzheimer. Kanske varierar det mellan olika patienter, men för min 
del har detta med att lyssna på en person samtidigt som jag hör andra tala, musik 
i bakgrunden, radio eller annat, blivit ett jättejobbigt problem. Jag börjar flacka 
med blicken, detta trots att jag är intresserad av vad personen säger, försöka 
hålla för ett öra lite diskret, luta mig mer framåt mot personen, be personen tala 
högre osv. Dessa störningsmoment gör att jag redan förlorat en massa personen 
talat om och då är det svårt att förstå resten.” 

Ur ”Jag och min Alzheimer” av Yvonne Kingbrandt 

Använd ljuddämpande material  som reducerar skrapljud till stolsben. 

Använd vägg-, tak- och golvmaterial som är ljudbalanserande samt ljudab
sorberande. 



Använd ljuddämpande material som en filtmatta under  stolsitsar  och bord  
där detta behövs för att skapa en lugn ljudnivå.  

Se till att ljudnivån från hushållsmaskiner är låg  och att det finns möjlig-
het att reducera ljudnivån ytterligare genom att stänga ljudisolerande dörrar till 
utrymmen med maskinljud. 

Larmsignaler ska ske som vibrationer eller information på mobiltelefon
skärmar. Enskilda personers larm ska aldrig höras som ljudsignaler som alla på 
en enhet kan höra. 

Undvik lågfrekvent buller från exempelvis ventilation. Det stressar och tröttar 
ut hjärnan. 

Tystnad är viktigt. Hjärnan behöver tid för återhämtning likväl som den har 
behov av stimulans. 
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”När det varit ljud och röster på kvällen och när vi stänger av stannar det ljudet 
kvar i min hjärna en lång stund efter, som om hjärnan inte klarar av att stänga av.” 

Ur ”Jag och min Alzheimer” av Yvonne Kingbrandt 

Ljudmiljö för igenkänning 
Naturliga bakgrundsljud i miljön ger skilda upplevelser för olika personer. 
Människor som småpratar avspänt kan skapa en trygghetskänsla, men också oro 
om man inte vet vad de talar om. Fågelsång kan ge känslan av att man befinner 
sig i naturen men också skapa oro om man inte kan se fågeln som sjunger. Ljud
miljö som upplevs som främmande och obekant kan skapa förvirring. Även 
välkända ljud kan skapa känslor av obehag såväl som av behag. Ljudet av vatten 
som rinner skapar t.ex. för de flesta en känsla av trygghet och harmoni, men det 
kan också göra någon kissnödig eller skapa oro för att man inte är simkunnig. 

Man bör själv kunna sätta på eller få hjälp att sätta på och stänga av musik, 
reminiscensljud och tv- eller radioljud som man valt. 

Ljud som ger upphov till reminiscens (hågkomst) kan vara berikande, men alla 
minnen är naturligtvis inte positiva. Ljudet av skrivmaskinsknatter kan väcka 
minnet av att vara en kompetent skribent likväl som det skulle kunna påminna 
om stressen från ett krävande arbetsliv. 

Självvald inspelad musik kan ge något meningsfullt att fylla tankarna med, vara 
något familjärt i en ovan miljö och skapa en avkopplande atmosfär som kan sti-
mulera eller öka graden av fysisk och psykisk avslappning och välbefinnande. 

Tillgång till sladdlösa hörlurar och högtalarkuddar minskar risken för att 
andra personer störs av de ljud och den musik man valt att lyssna på, och ger 
möjlighet att ställa in ljudvolymen individuellt. 

I badrummet 
Textilier i badrummet kan minska risken för besvärande ljud och ekoeffekter 
och göra ljudnivån behaglig. 

I sovrummet 
Det ska finnas god ljudisolering mellan sovrum och korridor. 

I köket och matrummet 
Bordsytans material eller duken ska dämpa skrapljud för att skapa en lugn 
ljudmiljö där man kan koncentrera sig på att umgås eller att äta. 

I tvättstugan 
Välj maskiner med hänsyn till ljudnivån. 
Maskinljud ska inte höras i övriga utrymmen. 
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Materialval och utsmyckning
 
Miljö för hemkänsla 
Det ska vara tydlig skillnad mellan olika rums tapeter och gardiner. Om alla 
rum har samma tapetval eller färg på gardinen blir de svårare att särskilja från 
varandra, och miljön upplevs som monoton och institutionslik. För att känna 
igen sig behöver en person med demens stöd av att rum skiljer sig ifrån varandra, 
även i inredning och färgsättning. 

Det ska vara tillräckligt ”stökigt” för att de boende ska kunna slappna av och 
använda det som finns i miljön. 

Miljön ska skilja sig tydligt från en institution, ett sjukhus eller ett hotell. 
För en person med ökad stresskänslighet kan utsmyckning, framför allt ut-
smyckning som förändras, skapa kaos. I sådana fall ska utsmyckningen vara 
enkel och stationär. 

Det ska finnas gott om giftfria växter inomhus. Det är vetenskapligt belagt att 
människan finner närhet till natur både läkande och avkopplande. 

Miljö för tidsuppfattning 
Boendemiljön ska förändras något med årstiderna,  utifrån de boendes indi-
viduella seder och traditioner. En ökad stresskänslighet kan dock göra att föränd-
ring i boendemiljön skapar förvirring hos några. 

Berikande materialval och utsmyckning 
Material och utsmyckning ska vara av god konstnärlig och estetisk kvalitet. 

Att ha tillgång till konstupplevelser av skilda slag berikar livet för de flesta. 
Musik, bildkonst, hantverk, skulpturer och installationer kan ge upphov till 
mångfacetterade känslor och tankar som man ibland också kan dela med andra. 
I den miljö där man rör sig dagligen och där man inte alltid har tillgång till en 
konstpedagog eller konstintresserad medmänniska, ska dock det man upplever 
vara möjligt att förstå och hantera. Därför ska de konstverk som pryder väggar 
och hyllor i den dagliga miljön vara konkreta. 

Viss utsmyckning är vald med avsikten att uppmuntra till samtal eller 
reminiscens. Det kan vara konkreta föremål, bilder, skulpturer och installationer 
som påminner om hembygden, det tidigare arbets- och hemlivet, intressen och 
engagemang. Alla minnen är dock inte positiva, utan kan föra tanken till en tid 
när livet var svårt. 

Utsmyckning ska vara väl belyst  för att skapa intresse och möjlighet att foku-
sera på den. 
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Materialval för trygghet och säkerhet 
Material ska vara vad det ser ut att vara. Ett handtag som ser ut att vara av 
trä ska vara av trä. Ett föremål som ser ut att vara starkt får inte ge vika om man 
lutar sig mot det. 

En  fototapet  kan  ge  upphov  till  många positiva känslor och samtal men kan ock-
så upplevas som förvirrande om man tror att den är ”på riktigt”. Den bör därför 
finnas i en miljö avsedd för samvaro där man alltid har en anhörig eller personal 
med sig. Trots detta skulle den givetvis kunna innebära att någon försökte ta sig 
in i skogen, eftersom bilden inte är inramad och därför svårare att uppfatta som 
just bilden nedan. 



                                                                                        

En fototapet kan ge många positiva känslor och samtal. Den kan även skapa förvir
ring hos några som tror att den är ”på riktigt”. Foto: Foto: Marie Lööf/Blomstervägens 
Demenscentrum 

Material som är avsedda att ta på, som ledstänger och dörrhandtag, ska ha en, 
för handen, behaglig yta. 

Trädgårdsmöbler ska vara behagliga att sitta i.  De ska t.ex. inte ha metallra-
mar – som leder värme och kyla effektivt – som kan bli alltför varma eller kalla 
för att vara behagliga att sitta i. 

Sittmöbler inomhus ska vara behagliga att sitta i och lätta att resa sig ur.  
Det ska finnas karmstolar för att underlätta för personer att sätta sig och resa sig 
självständigt. Det bör också finnas fåtöljer med en uppresningsfunktion i sitsen. 

Mattor och golvmaterial ska väljas även med tanke på att ljudmiljön ska 
vara behaglig. 
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Säkerhet inomhus
 
En demenssjukdom ger ofta begränsningar i möjligheten att uppfatta och bedö-
ma omgivningen korrekt. En person med demenssjukdom som rör sig i sitt hem 
ska inte behöva hindras i onödan av välmenande personal, vänner och anhöriga. 
Miljön bör i stället vara säkerhetsmässigt genomtänkt.  

Säker miljö 
Alla kemikalier ska vara väl inlåsta.  En demenssjukdom innebär en nedsatt 
förmåga att tolka omgivningen och en flaska rengöringsmedel kan lätt misstol-
kas som en saftflaska. 

Det ska inte finnas några skarpa hörn. Om det inte går att undvika skarpa 
hörn ska det finnas en skyddslist utanpå. 

Vägghängda skåp ska alltid placeras över eller under huvudhöjd. En person 
som har svårt att bedöma avstånd kan annars riskera att skada sig genom att stöta 
in i dem. 

En glasdörr eller glasvägg kan vara svår att uppfatta. Därför ska väggar och 
dörrar vara av heltäckt material, eller täckas så att ingen av misstag försöker 
gå igenom glasytan. 

Det får  inte finnas små lösa föremål i miljön. De lösa föremål som finns mås
te vara tillräckligt stora för att vara säkra om någon stoppar dem i munnen.  
En person med demens kan missuppfatta föremål och tro att de är ätbara. En 
hjärnskada kan också innebära att en person utvecklar ett hyperoralt beteende. 
Precis som det lilla barnet använder personen då munnen till att undersöka och 
suga på de objekt som finns i närheten. 



Persiennsnören ska vara uppfästa eller ituklippta så att man inte kan fastna i 
dem. 

Golvtemperaturen ska inte understiga 18 grader och inomhustemperaturen 
ska vara mellan 20 och 24 grader. En person som har försämrad blodgenom-
strömning i kroppen eller som sitter mycket fryser lätt. 

Alla hårda ytor ska kunna rengöras med ytdesinfektion vid behov och alla 
textilier i allmänna utrymmen ska kunna tvättas i 60 grader för att undvika 
smittspridning. 

En urinduk ska finnas under alla möbeltextilier. Alternativt kan man använda 
speciella tyger som är möjliga att torka av, tyger som inte suger åt sig vätska som 
möbeltyg. 
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Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet     

Minskad brandrisk 
Tyger i gardiner och på möbler ska vara flamsäkra och batteridrivna ljus ska 
användas i stället för stearinljus och värmeljus för att minska brandrisken. 

Det ska finnas rökförkläden, rökmattor och säkra askkoppar för den som 
röker. Många personer med demens får en nedsatt förmåga att styra sin motorik 
och att tolka signaler från omgivningen, vilket innebär att t.ex. glöd som tappas 
från en cigarett kan bli farlig. 

Minskad fallrisk 
Fönster ska ha säkerhetshakar eftersom personer med demenssjukdom kan ha 
svårt att bedöma avstånd och därför kan välja att kliva ut från ett fönster, trots att 
det är beläget högt upp. 

Yrsel och försämrad reaktions- och stabiliserings- eller pareringsförmåga då 
man mister balansen bidrar också till fallrisken. 

Det ska finnas halkskydd i trappor och eventuella grindar ska öppnas inåt. 

I alla trappor ska det finnas räcken att hålla sig i på båda sidor. 

Möbler ska vara stabila, erbjuda greppstöd och enbart med svårighet gå att 
välta  för att minska risken för fall beroende på yrsel, balansproblem och försäm-
rad reaktionsförmåga. 

Alla hyllor och skåp och hushållsmaskiner ska vara väl förankrade i väggen 
för att inte tippa om någon skulle drar i eller luta sig mot dem. 

Om textiliers luggriktning på sitsar är riktad mot ryggstödet underlättar det 
förflyttning längre bak i stolen. Risken att man ska glida ur minskar därmed. 

De mattor som används ska vara väl fastsatta i golvet eller vara glidfria mot 
golvet. Mattor bidrar till trivsel och är ljuddämpande i en miljö. De utgör också 
en snubbelrisk och de behöver kunna tvättas vid behov. 

Golvet får gärna vara energiabsorberande. Detta minskar drastiskt risken för 
höftledsbrott. Dessutom fungerar rullstolar och rollatorer bra på ett sådant golv. 
Energiabsorberande golv medför att golvlyftar med sina små hjul blir tunga att 
rulla. Det går heller inte att ha golvvärme i ett sådant golv. 

Det ska finnas fallskyddsmattor och höftskyddsbyxor som skyddar indivi
den mot frakturer. 

I badrummet 
Det ska vara möjligt att installera en stötdämpande bygel vid toalettstolens 
vattencistern, att bygga in vattencisternen i väggen eller att installera en 
cistern i stål för dem som annars kan skada sig då deras kroppsrörelser kastar 
dem bakåt på grund av exempelvis ett epileptiskt anfall eller ofrivilliga rörelser. 
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Golvet ska vara halkfritt.  Överväg att ha en fallskyddsmatta i duschutrymmet.
	

Det ska vara högst 38 grader i tappvattnet  i samtliga blandare. 


Varmvatten- respektive kallvattenkranen ska vara tydligt märkta:  röd färg 

för varmt och blå färg för kallt. 

I köket 
Tippskydd eller snedställda bakben på köksstolar, samt stadiga matbord  
som det går att hålla sig i när man reser sig upp minskar fallrisken. 

Hjälpmedel 

Nationell riktlinje: 
Hälso- och sjukvården kan   
erbjuda  kognitiva hjälpmedel till 
personer med mild till måttlig  
demenssjukdom (prioritet 4). 

Nationell riktlinje: 
Hälso- och sjukvården kan erbjuda  
elektroniska trygghetssystem i form 
av såväl individuella (prioritet 4)   
som generella larm (prioritet 5). 

Nationell riktlinje:
Hälso- och sjukvården bör ge  
stöd i användningen och följa  
upp all användning av  
hjälpmedel (prioritet 2).

Vår livskvalitet är beroende av att vi kan vara delaktiga i självvalda, menings-
fulla aktiviteter. Det är genom att uppleva och kommunicera med omvärlden 
som vi finns till. Alla använder kognitivt stöd i vardagen. Man skriver komihåg-
lappar och använder en kalender. Man förlitar sig på temperaturgraderingen 
på tvättmaskinen för att undvika att krympa tvätten. Utan detta stöd skulle vi 
behöva gissa och chansa oss fram i tillvaron. 

Det varierar över landet vilka hjälpmedel man kan få förskrivna av arbets
terapeuter, sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter eller läkare och 
vilka hjälpmedel man får köpa själv. 

20 


119



  

 

  

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet     

Ju tidigare ett hjälpmedel introduceras desto större stöd kan det ge. Att träna in 
nya strategier  är tidskrävande och ansträngande, så själva hjälpmedlet ska helst 
inte kräva många moment. Man ska intuitivt veta hur det ska användas. Ny tek-
nik och nya hjälpmedel kan uppfattas som krävande om de inte introduceras rätt. 

På ett äldreboende består det kognitiva stödet ofta av den personal som finns runt 
personerna som bor där. Utöver detta hjälper stöd för tidsuppfattning, minne, 
beslut och kommunikation samt påkallning. 

Stöd för tidsuppfattning 
För en individ som har glädje av det ska det finnas klockor, både digitala och 
analoga urtavlor beroende på personens uppfattningsförmåga, en elektronisk 
kalender som visar vilken månad och dag det är, alternativt en elektronisk 
kalender som visar om det är morgon, dag, kväll eller natt. Tillsammans kan 
detta både skapa trygghet och stödja dygnsrytmen. 

Det kan finnas bildstöd,  en natt- och en dagbild, som gör att personen blir säk
rare på dygnstiden. Bildvalet är alltid individuellt. Generellt kan man tänka på 
att bildens fokus inte ska störas av en plottrig bakgrund. 

-

Det ska gå att se den typ av klocka eller kalender som den boende lättast av
läser från sängen:  analog,  digital klocka eller  en kalender som visar om det är 
natt eller dag. Att se och kanske också höra en klocka kan ibland skapa trygghet 
och en hemkänsla, även för personer som kanske inte längre kan avläsa klockti-
den. Att veta om det är dag eller natt skapar en grundtrygghet. 



Stöd för minne 
Almanackor och whiteboardtavlor  bör finnas både i den allmänna och i den 
privata miljön, liksom en möjlighet att anteckna eller med hjälp av bilder påmin-
na om viktiga händelser samt följa med i tiden. Det kan vara bilder av händelser 
i framtiden men även av händelser som ger möjlighet till reminiscens. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att det också kan skapa oro att i förväg känna till en 
händelse som ska inträffa. 

Medicindosetter och medicinpåminnare ska finnas för den som klarar av och 
önskar ta sin medicin självständigt. 

Det kan finnas tillgång till en surfplatta  för personer som med hjälp av ex-
empelvis kalenderpåminnelser, foton och filmsekvenser kan få stöd att minnas 
dagens och veckans händelser. Surfplattan kan också innehålla individuellt 
reminiscensmaterial i form av bilder, ljudfiler och filmer som kan stödja minnet
av den person man är och har varit. 
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Stöd för beslut och kommunikation 
Bildstöd i pappersform eller digitalt på en surfplatta kan underlätta delaktighet 
vid beslut och fungera som ett kommunikationsstöd. När språkförståelsen sviktar 
kan en bild förtydliga och göra olika val mer konkreta. Bilder kan också underlätta 
orienteringen när man vill veta var saker är placerade eller var toalettdörren är. 

Tillgång till en surfplatta kan också öka delaktigheten vid beslut. Beslutstödet 
kan bestå av en individuell kombination av symboler, ljud, film och text, utöver 
konkreta bilder. 

Det bör  finnas tillgång till anpassad telefoni,  exempelvis en telefon med bild-
stöd eller möjlighet att tala med barn, barnbarn eller goda vänner genom bildte-
lefoni som myJoice eller Skype. Att se den man talar med underlättar kommu-
nikationen eftersom man kan använda ansiktsuttryck och gester för att förstärka 
det man önskar uttrycka. 

Stöd för påkallning 
Larmmöjlighet ska finnas för den som aktivt önskar påkalla uppmärksamhet. 
Det kan t.ex. vara en enkel ringklocka i plåt eller mässing eller ett mer avancerat 
påkallningslarm som är kopplat till personalens mobiltelefoner. 

Det ska vara möjligt att installera ett passivt larm för personer som inte aktivt 
själva kan påkalla uppmärksamhet, men som önskar stöd av personal då de kli-
ver ur sängen eller lämnar sitt rum. En etisk bedömning måste alltid göras. Är 
detta något personen själv önskar och samtycker till? 

Sysselsättning 
Om den gemensamma delen av bostaden innehåller många rum och kanske flera 
våningar kan man specialinreda vardagsrum som bibliotek, sparum, sand
strand, vilorum med eldstad eller kanske ett rum med en vinterträdgård. På 
så sätt blir det möjligt för de boende att välja en plats som man önskar vistas på 
och även möjligt att umgås med andra personer som delar det intresset, utan att 
man nödvändigtvis bor på samma enhet. 

Ett rum som förvandlats till en sandstrand kan göra det lättare att umgås med 
barnbarnsbarnen, men också vara det rum där man helst får sin fotterapi, tvättar 
håret eller kopplar av en stund. 

Soffor och fåtöljer ska vara placerade så att de vänder mot en intressant 
utsikt eller miljö eller gör det möjligt att umgås. En soffa, några fåtöljer och 
ett soffbord kan inspirera till en lässtund eller en stunds samtal över bilderna i 
bil- eller motortidningen. 
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En sandstrand för till exempel avkoppling. 

Foto: Gun Aremyr/ Blomstervägens Demenscentrum 


Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet     

Ett skåp ska finnas lätt tillgängligt med allt material som behövs för de aktivi-
teter som de boende önskar. Boende, anhöriga och personal ska alltid ha lätt att 
hitta en bild, en bok, ett sällskapsspel eller något annat för att ta vara på små-
stunder som uppstår under dagen. 

Husdjur kan vara en tillgång.  Man måste dock ta hänsyn till allergier och räds-
lor. Forskning visar flera positiva effekter att umgås med husdjur: blodtryck och 
kolesterolvärden kan sänkas och beröringen av djur kan verka ångestdämpande, 
smärtlindrande och minska stress. Framför allt kan möjligheten att umgås med 
djur bidra till livslusten. 

Husdjur är ofta en tillgång. Foto: Hattstugan                                                                     
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Det ska finnas konstverk i miljön.  Det är viktigt att man enkelt ska kunna upp-
fatta och förstå bilder, installationer eller skulpturer i miljön. Abstraktionsför-
mågan minskar för många personer med demenssjukdom och det måste man ha 
i åtanke när man väljer konst. Alltför enkel konst som inte erbjuder alternativa 
tolkningar och associationer kan dock upplevas som enbart tråkig.  

Det ska finnas tryckta böcker  såväl som ljudböcker, tidskrifter  och bild
verk.  LL-förlaget ger ut lättlästa böcker som även finns inlästa på band. Vid 
koncentrationssvårigheter samt lässvårigheter kan talböcker underlätta och bild-
verk kan ibland vara lättare att koncentrera sig på än textböcker. Tidskrifter med 
många bilder kan ge impulser till samtal, litteratur som gör att du minns likaså. 



Det ska finnas ett stadigt arbetsbord som erbjuder möjlighet att exempelvis 
måla, baka, meka med en motor eller spela kort. 

Skåp och lådor ska vara märkta med konkreta bilder eller text för det som 
förvaras i skåpet. Det underlättar för den som vill plocka fram eller ställa på plats. 

Det finns tillgång till surfplattor  för underhållning, sysselsättning och stimu-
lans. Plattorna  kan laddas med personliga och allmänna spellistor, med eget och 
gemensamt reminiscensmaterial i form av bilder och ljud, samt med appar med 
spel och förströelse. 

Det kan finnas tv-spel med olika svårighetsgrad. Det finns spel som innebär att 
man styr med hjälp av sina kroppsrörelser, vilket har visat sig tilltala många. 

Det finns sinnesstimulerande och sinnesbalanserande hjälpmedel som 
tyngdtäcken, tyngdvästar, tyngdkuddar och tyngdförkläden. Tygdjur där man 
kan öka tyngden med hjälp av t.ex. en vetevärmare, eller skapa extra sinnes-
stimulering genom skilda material och stoppningar, kan ge en stunds stimulans 
såväl som lugn och ro. Sinnesstimulerande och sinnesbalanserande fåtöljer och 
gungstolar kan skapa möjlighet till återhämtning. 
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 Sensit, sinnesstimulerande fåtölj, med en röd sits blir det tydligt var man ska sitta. 
Foto: Yanan Li/ Stiftelsen Silviahemmet. 
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En kam och borste framför en hallspegel gör att den som vill kan snygga till sig. 

Ytterplagg, huvudbonader och ytterskor ska vara placerade nära ytterdör
rar så att det blir lätt att gå ut. 

Det bör finnas platser där man kan sitta tillsammans och där det finns t.ex. 
böcker, konst, minnes- och sinnesstimulerande material på ett bord eller en hylla 
i närheten. 

I alla korridorer bör finnas möjlighet att ta en paus i avskildhet, gärna vid 
ett bord. På bordet kan det finnas något att dricka, en tidning att bläddra i eller 
kanske en möjlighet att lyssna på musik. 

I trädgården, på balkongen eller  altanen ska det finnas möjlighet att odla.  
En odling kan bestå av allt från en blomkruka på en balkong där ett blomskott 
planterats till upphöjda odlingsbäddar. Det ska vara möjligt att komma nära även 
om man sitter i rullstol. 

En stimulerande utomhusaktivitet är till exempel odling. Foto: Tre Stiftelser 
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Krattor och snöskovlar kan stå framme för den som vill och kan använda 
dem. Samtidigt som trädgårdsarbete kan upplevas som en belastning kan det vara 
meningsfullt att se på andra som flyttar på en kruka eller planterar några frön. 

Utemiljö 
Det finns klar evidens för att människans stressnivåer minskar när vi har tillgång 
till även enkla naturupplevelser, t.ex. en blomkruka i fönstret eller ett fönster 
med utsikt mot ett träd. 

Vid utgången bör  det finnas tillgång till ytterkläder, huvudbonader  och skor  
eller stövlar som alla kan använda.  På så vis blir ingen hindrad av olämplig 
väderlek utan kan gå ut när andan faller på utan att först leta efter eller vänta på 
att personalen hjälper till att hitta en egen tröja eller jacka.    

Dörren till balkongen, altanen eller trädgården ska vara tillräckligt bred 
för att en rollator, rullstol eller säng ska kunna passera.  

Golven vid alla dörröppningar bör vara plana, d.v.s. vara utan hindrande trösklar. 

Dörrar och lås ska vara möjliga att öppna även av en person som sitter i 
rullstol. 

Trygg utemiljö 
Eventuella rampers lutning bör inte överstiga 1:12 (8 procent). 

Vid trappor  eller  höjdskillnader  i trädgården ska det finnas räcken på båda 
sidor.
 

Gångstigar ska vara plana och lämpliga för rollatorer och rullstolar.  


Häckar eller staket får gärna vara minst 1,20 meter  vilket ger insynsskydd 

och en tydlig avgränsning av uteplatsen eller trädgården. 

Altan- och balkongräcken ska vara minst 1,1 meter höga och det ska av 
säkerhetsskäl inte finnas några horisontella delar att klättra på. 

Grindar ska gärna vara placerade avsides för att inte dra blickar till sig. De 
kan också kamoufleras med planteringar.  En gångväg som enbart leder fram 
till en tydlig utgång kan innebära att personer lämnar uteplatsen eller trädgården 
enbart för att detta är den tydligaste signalen som ges. Om stigar  och gångvägar  
i trädgården leder tillbaka till utgångspunkten  blir impulsen att lämna områ-
det inte lika stark. 

När någon passerar uteplatsens gräns ska personalen veta om det. Ett indi
viduellt signalsystem kan kopplas till en mobiltelefon som personalen bär med 

26 


-

125



 

 

 

 

 

 

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet     

sig. På så sätt kan personer som behöver stöd för att hitta få det om de lämnar 
uteplatsen, och personer som vill röra sig fritt behöver inte känna sig övervakade 
i onödan. 

Man ska kunna välja om man vill bära en GPS-tracker. När man väljer vil-
ken typ av hjälpmedel som är lämpligt ska man ta hänsyn till både funktionalitet 
och etik. Frågor man ska ställa sig är: 

•	 Hur lång är batteritiden? 

•	 När ska den laddas och av vem? 

•	 Är den vattentät? 

•	 Hur ska den bäras – ska den sitta på armen, ligga i jackfickan eller i väskan 
eller bäras runt halsen? 

•	 Samtycker personen som ska bära GPS-trackern? Vem eller vilka har tillå-
telse att se var personen befinner sig? 

Gångstigen ska upplevas som ljusare än eventuell kantsten. Om en träd-
gårdsgång kantas av mörkare kantstenar upplevs det som naturligt att bli kvar på 
gången. Om kantstenarna är ljusa kan den mörka gången av vissa upplevas som 
ett dike. 

Gångvägar ska vara jämnt belysta. Använd gärna en låg belysning som leder 
blicken framåt och ger en jämn belysning av vägen, utan att några områden ham-
nar i skugga. 

Berikande utemiljö 
Det ska finna tydliga inbjudande vandringsstråk med naturliga prome
nadmål som t.ex. skulpturer, vackra och doftande växter, fruktträd, bärbuskar, 
eldklot, klädstreck eller fågelbord. 

Längs med vägen kan det finnas en hammock, vattenblänk att titta och 
lyssna på, en skuggig plats att sitta på eller en solstol.  Den repetitiva gung-
ande rörelse som en hammock eller en gungstol ger är rogivande för många. 
Ljudet och synen av vatten tilltalar de flesta, eftersom vatten är en grund för 
vår överlevnad. När man upplever att det finns vatten i närheten infinner sig för 
många ett lugn. Personliga negativa erfarenheter av vatten kan naturligtvis göra 
upplevelsen annorlunda. 

I en trädgård och på en uteplats ska det alltid finnas möjlighet att sitta bekvämt 
både i solen och i skuggan. Man ska kunna välja om man vill umgås eller dra sig 
undan för att tänka och vila. 
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Utemiljö för reminiscens 
Reminiscens handlar om att bli påmind om tidigare upplevelser. På uteplatsen 
eller i trädgården bör man kunna hitta välkända föremål som växter och dofter 
som påminner om barndomen. Det är bra om det också finns aktiviteter som en 
gammal bil att putsa på eller ett klädstreck att hänga handdukar på. 

Aktiviteter som påminner om tidigare upplevelser är bra, exempelvis att putsa på en 
gammal bil. Foto: Bildarkivet 

Utemiljö för umgänge och samtal 
Aktiviteter  som tilltalar  även besökande barn och barnbarn ska finnas i 
trädgården eller på uteplatsen.  Det kan vara en golfkarusell (en 8-håls mini-
golfbana för inomhusbruk), en basketkorg, en hönsgård eller ett lusthus likväl 
som tydliga sittplatser. 

Det ska finnas tydliga målade bänkar  som ögat lätt kan finna längst prome-
nadstråken. 

Vackra eller intressanta blickfång kan motivera besöken på uteplatsen eller i 
trädgården. 
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Entré, hall och korridor 
Tillgänglig entré 
Manöverdonen eller handtagen till entrédörrar är lätta att se och manövrera. 

En hallspegel kan täckas av en rullgardin när det behövs för att undvika att 
personer som uppfattar spegelbilden konkret ska bli skrämda eller reta upp sig 
på den. 

Miljö som bidrar till fysisk aktivitet 
Det ska finnas gott om plats för  två rollatorer  att passera varandra  i de kor-
ridorer och utrymmen som finns. Då kan man promenera tillsammans sida vid 
sida och onödiga konflikter då man ska passera varandra undviks. 

Det ska finnas promenadvägar  med viloplatser  inomhus och man ska lätt 
komma tillbaka till utgångspunkten om man fortsätter att gå.  Korridorer 
som enbart leder fram till en stängd dörr ska undvikas. 

Hemlik miljö 
Det ska finnas en hyresgästlista i anslutning till entrén. 

Det ska vara möjligt att hänga av sig ytterkläder och att ställa ytterskor i 
en garderob nära entrén när man kommer på besök. Inget får dock hindra 
utrymningsvägarna. 

Miljö som underlättar orienteringen 
Placera gärna rum och lägenheter kring en central, gemensam yta. På så 
vis blir det lättare både att hitta till det gemensamma och att hitta tillbaka till det 
privata. Den tryggheten har visat sig minska oro och agitation. 

En namnskylt på lägenhetsdörren ska vara placerad i brevlådehöjd eller på 
den höjd som lägenhetsinnehavaren föredrar. Namnet bör skrivas med stor 
begynnelsebokstav (versal) och därefter med små bokstäver (gemener). Enbart 
blockbokstäver är svårare att uppfatta. Undvik allt som kan försvåra för personen 
att uppfatta sitt namn på skylten, t ex. blomsterslingor och andra dekorationer. 

Namnet ska stå i god kontrast till bakgrunden och namnskylten ska stå i god 
kontrast till dörrens färg. 

Det ska finnas möjlighet att placera ett självvalt foto, bild eller  föremål på 
eller vid sidan av dörren.  Färg tillsammans med en form underlättar igenkän-
ning och kan hjälpa en person med demens att hitta hem till sin lägenhet. 
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Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet

Toalett och badrum
 
På toaletten och i badrummet är de flesta vana att husera ensamma. När man 
sitter på toalettstolen eller är naken i duschen vill de flesta inte att andra personer 
ska titta på. När man har en kognitiv nedsättning kan det vara nödvändigt att ta 
hjälp av andra för att klara sina toalettbesök och sin personliga hygien. Det är då 
viktigt att miljön är stödjande och inte hindrande. 

Hänsyn till personlig integritet 
Låset till toaletten ska vara enkelt att förstå sig på, exempelvis ett vredlås, för 
den som önskar och kan låsa om sig. Dörren ska kunna låsas upp utifrån med en 
huvudnyckel som personalen har tillgång till om en person inte skulle kunna ta 
sig ut på egen hand. Möjligheten att kunna låsa toalettdörren minskar risken för 
att andra personer än den person som använder badrummet och den personal som 
för tillfället ger omsorg, av misstag kliver in i badrummet i en känslig situation. 

Miljö som underlättar delaktighet 
Överväg att ha en stödstång, ett stödhandtag eller upp- och nedfällbara arm
stöd vid toaletten för personer som med denna hjälp får lättare att resa sig upp. 

Överväg möjligheten att med en stödstång eller ett stödhandtag underlätta 
för personer att hålla balansen när andra hjälper till med hygien eller på
klädning, exempelvis vid sängen eller en fåtölj i sovrummet, vid toalettsto
len eller i duschen. 

Armstöd kan vara färgmarkerade  för att synas bättre och därmed ge en im-
puls till att förstå att det finns ett stöd. 

Man kan enkelt hitta till och ut från toaletten 
Alla toalettdörrar ska ha en distinkt färg för att underlätta igenkänning. 

Det kan finnas en ”stig” som leder  fram till badrums- eller  toalettdörren, i 
form av riktad belysning. 

Dörrfodret och dörrhandtaget ska ha en annan färg än dörren, både på ut- 
och insidan av badrummet. 

Det bör finnas en konkret bild av en toalettstol på dörren, en symbol eller ett 
ord som WC eller toalett. Skälet till att inte alla har en bild av en toalettstol på 
toalettdörren är att det inte uppfattas som god smak av alla. Vilken symbol man 
väljer måste med andra ord alltid vara individuellt. 
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Inbjudande badrumsmiljö 
Att få välja en personlig dekoration på väggen och kanske en personlig doft 
kan fungera inbjudande. 

Badrummet ska vara varmt och det ska vara möjligt att värma handdu
kar före användning. Många, särskilt äldre personer, fryser då de är avklädda 
och med värmen undviker man detta förutom att man dessutom med värme kan 
skapa en känsla av trygghet. 

Det ska vara möjligt att använda en ryggdyna på toaletten för personer som 
upplever toalettlocket kallt och obehagligt att luta sig mot, och för dem som kan 
skada sig då deras kroppsrörelser kastar dem bakåt på grund av exempelvis ett 
epileptiskt anfall eller ofrivilliga rörelser. 

Det bör  vara möjligt att någonstans på boendet ta ett bad  för den som så öns-
kar. En badkarsstol, ett tippbart badkar eller en lift är nödvändigt för att under-
lätta att komma i och ur badet säkert. 

Kaklet ska vara matt  i stället för blankt eftersom det blanka kan uppfattas som stän-
digt vått och ökar risken för att belysningen speglas i ytan med bländning som följd. 

Man kan bli ren på ett enkelt sätt 
För en person som upplever det obehagligt eller skrämmande att duscha 
ska det finnas alternativ: att liggande eller sittande få hjälp att bli ren med 
hjälp av tvättlappar och tvättvantar som inte kräver att hela kroppen sköljs av 
med vatten. 

Alternativ till att tvätta håret under dusch ska erbjudas,  t.ex. hårtvättmedel 
som inte kräver att man sköljer efteråt med vatten, hårtvättsvantar och schampo-
mössor, alternativt hårtvättsställningar, hårtvättsbassänger eller brickor som gör 
hårtvätten till  en behaglig upplevelse eftersom man kan vara påklädd och varm 
medan håret görs rent. 

Det ska finnas ett badrum som är  stort nog för  en duschbrits eller  en lift,  vil-
ket krävs för vissa personer som även har fysiska funktionsnedsättningar utöver 
sina kognitiva  svårigheter. 

Det ska gå att reglera duschstrålarnas intensitet. Duschens strålar kan upp-
fattas som smärtsamma eller obehagliga när uppfattningen av känsel förändrats. 
Att blanda mycket luft i vattnet med hjälp av ett anpassat munstycke kan ge en 
behagligare upplevelse. 

Det ska gå att duscha och torka underlivet då man sitter på toalettstolen.  
Detta kan ske med hjälp av en bidétillsats där vatten och varmluft styrs av en 
fjärrkontroll. Detta är en möjlighet som för vissa kan upplevas som integritets-
stödjande, för andra som skrämmande. 
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En toaslide kan underlätta underlivshygienen  för vissa om den kombineras 
med en duschslang som når fram. Många kan dock uppleva det som skrämman-
de att glida framåt på toalettstolen. 

Hänsyn till konkret tänkande 
Det ska gå att  täcka över eller ta bort badrumsspegeln  för personer som miss-
uppfattar speglingar. Speglar med ram i färg uppfattas lättare som en spegel. 

Toalettpappersrullen bör kunna placeras framför personen  för att öka möj-
ligheten till självständighet. Det som inte syns ”finns inte” för en person som har 
svårigheter att tänka abstrakt. På bilden nedan är toalettpappersrullen ”osynlig” 
men toaletten  syns bra mot den blå väggen och spolknappen är tydligt markerad. 
Duschpallen är också tydlig  med sin blå kantmarkering. Toalettpappershållaren 
ska alltid placeras på ett sådant sätt att man inte skadar sig på den om man sätter 
sig ned oförsiktigt. Man kan vinkla ut armstödet så att  risken för skrapskada 
minskar. 

Toaletten ska inredas så att den stödjer tolkning, funktion och integritet. Här syns toalet
ten bra mot den blå väggen. Foto:Yanan Li/Silviahemmet 
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Sovrum och lägenhet 
Miljö som är personlig 
Inredningen ska vara personlig för att bidra till igenkänning och en känsla av 
tillhörighet. Man har t.ex. sina egna möbler, flaggor, fotografier, prydnadssaker, 
tavlor, mattor, böcker och kudde. De föremål som man valt att omge sig med blir 
till en del av den personliga identiteten och bidrar till att man känner sig trygg i 
sitt hem. Att omge sig med personliga saker minskar också risken för att man ska 
betraktas som en vårdtagare eller patient, snarare än som en unik individ. 

Det ska finnas möjlighet att lyssna på musik eller  andra ljud  som ger möjlig-
het till reminiscens eller välmående. 

Doft som bidrar till igenkänning 
En personlig doft kan bidra till att man känner sig hemma i sin bostad.  
Kanske det doftar rent av såpa eller så ger en lavendelpåse bland underkläderna 
en doftreminiscens. Det kan finnas en doftspridare  för en person som uppskat-
tar en särskild doft. En doftspridare kan ge en jämn fördelning av doftämnen. 
Alla personer med demens har inte sitt doftsinne intakt. Man måste naturligtvis 
också tas hänsyn till doftallergier och att alla dofter inte väcker behagliga min-
nen för alla. 

Man sover gott på natten 
Det ska finnas hotellås på lägenhetsdörren hos dem som inte oroas av att inte 
kunna låsa dörren inifrån lägenheten. Det kan vara tryggare att sova i ett rum där 
ingen av misstag kan öppna dörren utifrån under natten och komma in. Dörren går 
dock enkelt att öppna från insidan eftersom man bara behöver trycka ned handtaget. 

Sängen ska vara placerad så att man känner sig trygg. För någon kan detta 
innebära att man vill kunna se sin toalett och hitta dit på natten, för någon annan 
att man kan se sovrumsdörren. 

Det ska finnas mörkläggningsgardiner  eller  persienner  för att effektivt kunna 
mörklägga ett  rum för natten och blockera besvärande ljus, speglingar och skug-
gor som kan missuppfattas. Dagsljuset vid soluppgång eller solnedgång kan 
orsaka långa skuggor inomhus, vilket personer med demens kan finna störande. 
Skuggor av rörliga träd och grenar utanför ett fönster kan också vara skräm-
mande eller besvärande. Speglingar i fönster, speglar och inglasade tavlor och 
fotografier ska undvikas då de kan missuppfattas och skapa illusioner som kan 
vara skrämmande. 
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Behaglig temperatur 
Det ska vara möjligt att reglera temperaturen i sovrummet efter individuella 
behov. Kanske önskar man ett kyligare sovrum på natten och högre värme då 
man ska kliva upp ur sängen på morgonen. 

Anhöriga är välkomna 
Det finns plats för en extrasäng, en bred säng i sovrummet, eller också finns 
det ett övernattningsrum med en säng som är stor nog för två personer att låna så 
att en partner, vänner eller familj kan stanna över natten. 

Det finns plats för  ett matbord  där man kan fika eller äta tillsammans med vän-
ner och familj, och för de tillfällen då den boende önskar äta i sin lägenhet. 

Vardagsrum, aktivitetsrum, 
vilrum 
Vardagsrummet är en mötesplats. Här delas livet med andra som bor på enhe-
ten. Den offentliga ytan som delas kan göra det privata  i den egna lägenheten 
tydligare. Att alla som bor tillsammans ska kunna känna att det gemensamma 
vardagsrummet liknar det hem de själva skulle ha valt är svårt. En person önskar 
ha det välstädat omkring sig, en annan person önskar en mer bohemisk atmosfär 
och en tredje vill omge sig med föremål från orienten.  Det säger sig själv att al-
las smakinriktningar inte kan tillfredsställas fullt ut. Det hindrar inte att vardags-
rummet inreds så att det upplevs som hemlikt och välkomnande snarare än som 
ett väntrum hos tandläkaren. 

Ibland får vardagsrummet fylla behovet av att vara vilrum eller aktivitetsrum. 
Vad man ska fylla ett vilrum eller aktivitetsrum med är naturligtvis helt beroende 
av vilka personer som ska använda det. Möjligheten att dra sig undan, vara aktiv 
ensam eller tillsammans med medboende, personal, anhöriga och vänner kan 
finnas i den egna lägenheten, men ibland är det skönt att låta lägenheten eller 
sovrummet vara privat. Vardagsrummet, å andra sidan, delas med alla och kan 
inte monopoliseras av en person. Då kan det vara skönt att personal, anhöriga, 
vänner och medboende kan bjudas in till ett annat rum som just då inte delas 
med andra än dem man själv valt. 

Inredning som bidrar till igenkänning 
Använd vardagsrumstapeter utan stora mönster som kan uppfattas som 
exempelvis föremål, skrämmande ögon eller djur. Små mönster kan uppfattas 
som smuts eller småkryp. En diskret randig tapet eller en enfärgad vägg ger en 
möjlighet att fokusera på de saker man önskar använda eller betrakta i rummet. 

34 


133



 

  

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet     

Det ska finnas inredningsdetaljer  från tiden då de boende var  yngre, för att 
skapa en möjlighet till reminiscens.  Man ska ta hänsyn till den enskildes lev-
nadsberättelse, men ha i åtanke att alla minnen inte är goda. Personer som delar 
på ett vardagsrum kan uppfatta att andra inkräktar på deras privata hem om rum-
met känns helt och hållet hemlikt.   

Det ska finnas föremål och bilder  att hantera, visa, samtala kring och bära 
runt på,  som har ett personligt värde eller ger en känsla av igenkänning och 
tillhörighet. 

Tillgång till fysisk aktivitet 
Det ska finnas redskap och hjälpmedel för träning och lek som boule, trä
ningscykling och bowling. 

Det ska finnas ytor  för  aktiviteter  som kräver  rörelseutrymme.  Det kan inne-
bära att det finns möjlighet att möblera om eller ta bort möbler då man t.ex. vill 
träna balans, yoga, anordna en tebjudning med dans eller spela dart om tillgång-
en till sådana utrymmen annars är begränsade. 

Möjlighet till kravlös multisensorisk stimulering 
Det bör  finnas ett sinnesstimulerande rum eller  hörn.  Alla sju sinnen, syn, 
hörsel, smak, lukt, känsel, muskel- och ledsinnet samt balanssinnet, ska ges möj-
lighet till stimulans vid behov. Rummet eller hörnan kan erbjuda multisensorisk 
stimulans i form av ljud-, vibrations- och ljusinstallationer som man kan välja 
individuellt. Det kan också erbjuda en stunds hårfrisering, rakning eller fotte-
rapi som stimulans. Ett vilrum eller aktivitetsrum kan vara ett rum där man kan 
njuta av sollampor med sand mellan tårna, ett badrum för spabehandling eller 
ett skyddsrum omgjort till utedansbana. Ett snoezelenhörn kan vara en del av en 
korridor eller entré som är utformad för att väcka minnen. 

Det kan finnas tillgång till en avancerad vilstol eller  gungstol där  man kan 
vila, gunga, sväva, få taktil eller musikalisk stimulering. För personer som 
har svårt att koppla av och behöver vila men ändå aktiveras något kan man t.ex. 
projicera vackra, drivande moln i taket att titta på under vilan. Stolen och rum-
met kan delas av flera personer, uppdelat på skilda tider på dagen. Kombinerat 
med en skål med något gott att äta, lite självvald musik och kanske ett tyngd-
täcke eller en vetevärmare över axlarna, kan det ge möjlighet till avkoppling. 

Miljö som inbjuder till vila 
Det ska finnas en bra fåtölj, soffa eller säng att vila i. Det kan kännas mer 
naturligt att lägga sig en stund i soffan eller sluta ögonen en stund i en fåtölj, 
med eller utan sällskap i rummet, än att lägga sig i sin egen säng mitt på dagen. 
Viloplatsen ska även vara enkel att resa sig ur. 
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Det kan finnas ett separat rum som erbjuder  vila och avkoppling, eller  
en möjlighet att skilja avkopplingsdelen av ett vardagsrum från den mer  
aktiva delen.  Detta kan exempelvis göras med ett ljust draperi som begränsar 
synintrycken. Det finns exempel på krypin för vila som med gott resultat förlagts 
till en del av ett vardagsrum eller slutet av en korridor. 

I ett vilrum ska enbart önskade ljud höras. Några vilar lättast i tystnad. Andra 
vilar då de lyssnar på ljudet av havsvågor som slår mot en strand eller favorit
musiken på låg volym. Det finns personer som lättast slappnar av på kökssoffan 
bland naturliga köksljud och småprat från människor som rör sig i köket. Vad 
som är en miljö som erbjuder vila kan med andra ord skilja sig åt för olika perso
ner. Tillgång till sladdlösa hörlurar och en kuddhögtalare gör det möjligt att välja 
på vilket vis man önskar uppleva ljud och musik. 

-

I ett vilrum ska belysningen kunna anpassas individuellt med t.ex. en dim
mer och många skilda ljuskällor till personen som just då använder rummet. 

Det ska finnas en tv-fri miljö att vistas i. Med nedsatt omvärldsuppfattning 
kan nyheterna på tv missuppfattas och personen uppleva att det t.ex. pågår ett 
krig eller att någon i deras närhet har blivit skjuten. Inspelade program och 
bildspel som kan visas på en bildskärm kan vara ett alternativ. Vilka pro-
gram eller bildspel man väljer är givetvis individuellt. Kanske kan man på en 
gemensam vägghängd skärm titta på en inspelad film eller visa hur fågelungarna 
har det i fågelholken utanför med hjälp av en trådlös kamera. 

Det kan finnas tillgång till tv-spel och surfplattor (se avsnittet Hjälpmedel). 

Kök och matrum 
Doftintryck som är berikande och bidrar till igenkänning 
Det ska ofta dofta gott av mat och dryck inför måltider. Det bör finnas möj
lighet att steka t.ex. en bit fläsk i köket eller baka ett gott bröd för att skapa 
en måltidsassociation med hjälp av doft-, syn- och ljudintryck. En brödbaknings-
maskin kan t.ex. göra att det doftar nybakt till frukost och underlätta för vissa 
personer att hitta vägen till köket. 

Måltidsmiljö som stärker egen förmåga 
Det ska finnas enfärgade tallrikar och färgade glas. Mörka tallrikar används 
till ljus mat och ljusa tallrikar till mörk mat för att underlätta igenkänning. Po
tatis och vit fisk på en ljus tallrik är svårt att urskilja. Vatten i ett genomskinligt 
glas är lika svårt. 

-
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Det ska finnas anpassade glas och muggar.  Det kan vara näsmuggar och glas 
med skilda greppmöjligheter, t.ex. en vinglasfot för att handen lättare ska kunna 
hålla glaset. Demenssjukdomen kan göra att man får en nedsatt avståndsbedöm-
ning och en nedsatt finmotorik. Då kan en mugg med handtag i stället för en 
kaffekopp med litet öra underlätta. 

Det ska finnas anpassade bestick och tallrikar, t.ex. vinklade skedar som 
underlättar när man ska äta soppa om man har svårt att få med sig armbågen upp. 
Det ska också finnas kanttallrikar för att självständigt få på maten på besticket. 

Måltidsmiljö som stärker social gemenskap 
Det ska finnas möjlighet att flytta ihop och isär matbord då den boende t.ex. 
önskar äta tillsammans med besökande vänner och familj, eller då man önskar 
äta ensam, eller enbart tillsammans med en stödjande personal vid ett bord. 

Det bör finnas plats för matbord i den egna lägenheten för att underlätta både 
avskildhet och möjligheten att bjuda privata gäster på mat. 

Det ska även finnas möjlighet att äta i vardagsrummet eller aktivitetsrum
met om behovet finns. Att äta tillsammans med personer man uppskattar kan 
vara trevligt, men de kognitiva svårigheterna vid en demenssjukdom kan inne
bära att antalet personer vid bordet och i rummet behöver begränsas. 

-

Miljö som understödjer dagliga hushållsaktiviteter 
I köket bör man kunna sitta vid ett köksbord eller en köksbänk och vara 
delaktig i köksaktiviteterna. 

Saker som uppmuntrar till aktivitet kan ligga framme, väl synliga. Det kan 
vara en sopborste eller en fylld vattenkanna vid blomkrukorna, en skalkniv i 
fruktfatet eller en disktrasa på diskbänken. Tänk på att hushållsaktiviteter kan 
upplevas som en kravfylld belastning och att saker som står framme också kan 
utgöra en snubbelrisk. 

Tvättstuga 
Miljö som understödjer dagliga hushållsaktiviteter 
Saker som uppmuntrar till delaktighet finns väl synliga, t.ex. en vägghängd 
strykbräda som är stadig om man lutar sig mot den. 

Det finns en arbetsyta där man kan sitta tillsammans eller där man på egen 
hand kan vika tvätt. 

Det finns möjlighet att sitta och hålla varandra sällskap i tvättstugan. 
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Miljöanpassningar som bidrar 
till ökad delaktigheten 
Myndigheten för delaktighet fick 2013 i uppdrag av regeringen att ta fram 
ett kunskapsmaterial om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt 
beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder, till exempel 
låsta dörrar. Det handlar bland annat om hur rummen är planerade, om ljus- 
och färgsättning och stimulans för att öka delaktigheten för personer med 
nedsatt beslutsförmåga. 

Till detta kunskapsmaterial finns också en checklista. 

Myndigheten för delaktighet 
Box 1210 
172 24 Sundbyberg 
E-post: info@mfd.se 
Telefon: 08-600 84 00 
Fax: 08-600 84 99 
Myndigheten för delaktighet Serie 2015:3 
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Förord 

Sveriges befolkning ökar. Befolkningen växer särskilt snabbt i de yngre och 

äldre åldersgrupperna. Under de närmaste fem åren kommer antalet personer 

över 80 år att öka med 11 procent och under de närmaste tio åren med 42 

procent. 

Kommunerna äger ett stort antal äldreboenden, av vilka flertalet är byggda 

under 1960- till 1980-talen. Hur ska kommunerna planera boenden för 

framtidens äldre? Vad är viktigt att ta hänsyn till i planeringen? 

Under 2016-2019 genomför SKL framtidsspaningar inom ett tiotal områden. 

Syftet är att ta fram kunskap om framtidens fastighetsbehov utifrån några 

viktiga ämnesområden. Framtidsspaningarna publiceras som separata tema-

kapitel löpande i SKL:s webbutik. Denna rapport om framtidens äldreboenden 

utgör ett kapitel i antologin. Projektet har finansierats av Sveriges Kommuner 

och Landstings FoU-fonder för kommunernas respektive landstingens 

fastighetsfrågor samt Offentliga fastigheter.  

Antologikapitlet är författat av Morgan Andersson, som är arkitekt SAR/MSA 

och teknologie doktor. Morgan Andersson arbetar som utvecklingsledare för 

FoU fastigheter inom lokalförvaltningen, Göteborgs stad, och är även gäst-

forskare på Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur och 

Samhällsbyggnadsteknik inom dess två centrum för vårdens respektive 

boendets arkitektur.  

Patric Rylander, äldreomsorgschef inom Södermalms stadsdelsförvaltning 

Stockholms stad, samt Helena Henningson, Greger Bengtsson, Ulrika Lifvakt 

och Charlotte Marner, SKL, har bidragit med underlag och värdefulla 

synpunkter under sammanställningen av rapporten. Helén Örtegren, SKL, har 

varit projektledare och redaktör.  

Ett stort tack till alla som har arbetat med antologikapitlet! 

 
Stockholm i november 2018 

 

Gunilla Glasare  Peter Haglund 

Avdelningschef  Sektionschef 
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Inledning 

Den här rapporten handlar om särskilt boende för äldre, vilket i dagligt tal kallas 

äldreboende. Framtidens äldreboende utgörs till stor del av de äldreboenden 

som redan finns, eftersom de under lång tid framöver kommer att användas som 

särskilt boende för äldre. Kommunernas fastigheter representerar stora värden 

och stora åtaganden över tid samt har en stor variation i kvalitet, ändamåls-

enlighet och ålder. En stor del av boendena är byggda under 1960–80-talen. 

Verksamheten som bedrivs i lokalerna är en del av äldreomsorgen, som regleras 

i socialtjänstlagen, oavsett om den bedrivs i egen eller köpt regi.  

Om vi föreställer oss hur framtidens äldreboende bör se ut, tänker vi kanske i 

första hand på nya, ändamålsenliga lokaler byggda enligt bästa tänkbara praxis 

och med ett tekniskt innehåll som är up-to-date. Men det är också viktigt att 

tänka återvinning och återanvändning av de byggnader som redan finns. Gamla 

och mindre ändamålsenliga byggnader kommer under de kommande åren till 

stor del att fasas ut. Förutsättningarna för nyproduktion och ersättning av äldre 

byggnader skiljer sig dock mellan stad och glesbygd och mellan olika kommu-

ner på grund av till exempel demografiska, ekonomiska och geografiska 

förhållanden.  

Framtidens äldreboenden är egna bostäder av god kvalitet för äldre med 

omfattande behov av omsorg, vård och social stimulans. Hemlikhet i 

äldreboendet framförs sedan länge som viktigt i statliga utredningar och 

publikationer, liksom i vetenskapliga rapporter och artiklar. Äldreboendet är ett 

hem med flera dimensioner – en praktisk, social, kommunikativ och existentiell 

dimension (Paulsson 2002). Det finns ett ökat, och ökande, behov av vård-

insatser inom särskilt boende. Bristen på platser inom sjukhusvården och en 

nationell strävan mot vård närmare patienterna har lett till lösningar med mer 

vårdinsatser, även avancerade, inom såväl ordinärt som särskilt boende. En följd 

av att sjukvården har bristande kapacitet är en ökad omfattning av kommunal 

sjukvård och äldreomsorg. Parallellt med att många äldre önskar bo kvar i det 

egna hemmet, har hemtjänsten utvecklat sin kompetens, bl.a. när det gäller äldre 

personer med demenssjukdomar. 

Målsättningen att erbjuda äldre att bo kvar hemma med hjälp och stöd. I 

kombination med begränsade resurser inom särskilt boende, medför att fler 

äldre med omfattande behov bor hemma längre och att de som flyttar in i 

särskilt boende kräver stora resurser. 

Framtidens äldreboende handlar om att möta de krav och önskemål, som 

framtidens äldre – du och jag – kommer att ha. För att klara detta måste vi fråga 

oss hur vi själva vill bo som äldre och behövande medborgare. Framtidens 

äldreboende ska vara ett eget hem av god kvalitet för dem med stora behov och 

det ska också möjliggöra, och till viss del erbjuda, omfattande vårdinsatser i 

livets slutskede. Framtidens äldreboende är ett boende med hjälp och service i 

det dagliga livet och där det finns ett socialt sammanhang för de boende. 
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Utmaningar och 
påverkansfaktorer 

Utmaningarna är många när det gäller att skapa bra äldreboenden under de 

kommande fem till tio åren och som ska fungera flera decennier framöver. 

Likaså är möjligheterna många. Det är många faktorer som påverkar resultatet. 

Demografisk utveckling 

Den demografiska utvecklingen kommer att innebära 

en rad förändringar relaterade till den äldre delen av 

befolkningen. Antalet äldre blir allt fler räknat både i 

antal individer och som andel av befolkningen. Detta 

beror på flera faktorer, bland annat på stora årskullar 

under 1940- och 60-talen. Den svenska befolkningen 

har också ett allmänt förbättrat hälsoläge, tack vare den 

medicinska utvecklingen och förbättrade levnads-

förhållanden under hela 1900-talet. Delvis som ett 

resultat av detta lever vi också längre, vilket innebär 

att fler människor hinner utveckla demens och andra 

sjukdomar relaterade till mycket hög ålder. Detta 

innebär att en betydande del av befolkningen kommer 

att ha behov av vård och stödinsatser, vilket påverkar 

de krav som ställs på lokalerna. 

En mindre befolkningsbas i arbetande åldrar innebär 

begränsade kommunala resurser. Men även här skiljer 

det stort mellan kommunerna. Urbaniseringen innebär 

att landsbygden får mindre resurser medan de attrak-

tiva och växande städerna gynnas. Viljeinriktningen är 

ju också att vårdens resurser ska förskjutas från sjuk-

husen till nära vård i ordinärt och särskilt boende samt 

till den regionala primärvården och den kommunala 

sjukvården. I många kommuner finns sedan länge tvärprofessionella vårdteam, 

som har kontakt med utskrivningsklara äldre patienter redan på sjukhusen. En 

annan lösning är patienthotellen som finns på flera sjukhus, där syftet är att 

minska trycket på vårdplatserna. 
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Befintliga fastigheter 

En stor utmaning för kommunerna är det befintliga byggnadsbeståndet, som till 

stor del producerades under 1960–70-talen. Dessa byggnader utgör ett problem 

på flera sätt. Bland annat genom att de är många och ofta placerade i gynn-

samma geografiska lägen, vilket gör dem kostsamma att ersätta. En stor del av 

produktionen har dessutom brister när det gäller kvalitet, material, utförande 

och energiförbrukning. Dessa fastigheter har ofta stora gemensamma utrymmen 

och kringytor (bl.a. kommunikationsytor som entréer och korridorer) på upp till 

50 procent av fastighetens yta, vilket i många fall ger en ineffektiv fastighets-

ekonomi. I de expanderande städerna är det dessutom ett stort problem att 

överhuvudtaget hitta optimala geografiska lägen för nyproduktion. Till dessa 

faktorer ska läggas det faktum att särskilt boende är en mycket kostsam 

boendeform. De totala resurserna som används till kommunal äldreomsorg 

uppgår till 19 procent av kommunernas totala kostnader (Sveriges Kommuner 

och Landsting 2017b). För de äldre ökar kostnaden kraftigt med stigande ålder 

och uppgick 2016 för de allra äldsta till 450 000 kronor per invånare, jämfört 

med kostnaden för barn och ungdomar som uppgår till 140 000 kronor per 

individ (Sveriges Kommuner och Landsting 2017a och b). 

I början av 1980-talet bodde cirka 35 procent av de med äldreomsorg i särskilt 

boende, vilket då var en vårdform snarare än ett boende. Andelen ökade fram 

till mitten 1990-talet till drygt 50 procent, för att sedan sjunka till nästan samma 

nivå som 1980. Samtidigt som antalet äldre som får äldreomsorg har minskat, 

har kostnaderna för äldreomsorg ökat med 74 procent mellan 1980 och 2012 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2016). Kostnaderna för bara särskilt 

boende ökade med 13 procent mellan 2016 och 2017 (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2017a). Kostnaderna ökar också när äldre flyttar från färdigbetalda, 

billiga bostäder till dyra, bidragsfinansierade boendeformer. 

Många oberoende undersökningar och studier visar att så länge äldre personer 

kan välja, vill de bo kvar i det egna hemmet (Abramsson & Niedomysl 2008, 

Bodin 2012, GR 2012). Antalet personer boende i särskilt boende påverkas 

också av vilka andra möjligheter som finns till specialanpassat boende för äldre. 

Här kommer sannolikt utbyggnaden av trygghetsbostäder att innebära att fler 

äldre väljer den möjligheten och även kommer att bo kvar där när de blir 

ålderssvaga och sjuka. 2017 fanns det trygghetsbostäder i 160 kommuner och 

utbyggnaden fortsätter (Boverket 2017). Seniorbostäder, generationsboende och 

livsstilsboende kan också påverka tillströmningen till särskilt boende. Ett 

exempel på detta är Stockholms stad, som omvandlade samtliga ägda trygghets-

bostäder till seniorbostäder under 2017. 

Förändrade myndighetskrav med retroaktiv verkan medför stora ombyggnader 

för kommunerna. Ett exempel är nya ergonomikrav på fria mått i hygien-

utrymmen i befintliga äldreboenden. Dispositionen av bostadens yta förskjuts 

när utformningen av hygienutrymmen prioriteras framför den ursprungliga 

funktionaliteten i exempelvis intilliggande hall, sovrum eller vardagsrum vilken 

kan påverkas negativt av omdisponering av utrymmena. 
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Individens behov i bostaden 

Ytterligare en faktor som kan komma att påverka i högre grad än nu är 

förändrade familjestrukturer. Dessa förändringar har sin grund i olika faktorer. 

En är den förändrade inställningen till traditionella genusmönster eller till den 

nya friheten att faktiskt kunna välja olika livsstilar. Förändringarna kan också 

ha sin grund i kulturella och etniska faktorer. 

Äldre är ingen ”grupp” i egentlig mening – inte heller i särskilt boende. Men 

äldre människor har ändå vissa gemensamma krav på en god miljö. En god 

miljö är naturligtvis målet när vi inrättar särskilda boendeformer. Lokalerna ska 

vara visuellt tydliga så att de boende förstår hur de fungerar och så att seende 

tydligt kan se dem. Det är väsentligt att undvika bländande ljuskällor och starka 

kontraster mellan ljus och mörker vid utformning av lokalerna. Buller och 

oönskade ljud ska undvikas, till exempel genom funktionell utformning av 

väggar och tak samt genom att se till att TV och diskmaskin inte är placerade så 

att de stör de boende som vistas i de gemensamma utrymmena. Överallt där den 

boende rör sig bör det finnas plats för rörelsehjälpmedel som rullstolar och 

rollatorer. 

Utformningen av lokalerna kan även påverka smittspridning. Här kan vi tala om 

fyra olika typer av spridning. För det första smittor som sprids genom vatten 

och vattenaerosol, till exempel legionella. Här är äldre personer särskilt känsliga 

(Stålbom och Kling 2002). För det andra luftburna smittor, som förkylningar, 

influensa och vinterkräksjuka. För det tredje smittor som sprids oralt, till 

exempel via livsmedel, som salmonella. För det fjärde sådana smittor som 

sprids via sår, som till exempel multiresistenta bakterier. Spridning av 

legionella förhindras främst med tekniska lösningar, som till exempel rätt 

vattentemperatur och tappanordningar som förhindrar bildandet av vatten-

aerosol. Här har rumsliga sammanhang mindre betydelse medan de övriga 

spridningstyperna till exempel påverkas av om boende delar rum eller hygien-

utrymme med andra (vilket kan vara fallet i korttidsboende för äldre), av hur 

många som bor tillsammans per grupp samt naturligtvis i hög grad av 

hygienrutiner och arbetsmetoder. 

Boendegrupper för personer med demenssjukdom byggs ofta för sex till tio 

boende. Boende för äldre i första hand avsett för dem utan diagnosticerad 

demens kan innehålla upp till 20 lägenheter. Det är viktigt med variation och 

omväxling för att stimulera det friska och bibehålla livsgnistan (Feddersen & 

Lüdtke 2009, Regnier 2002). Det finns främst två olika principer att ta hänsyn 

till när man planerar och bygger äldreboenden. Dessa principer är ofta svåra att 

förena. Den ena är principen om överblickbarhet, det vill säga att de boende lätt 

ska kunna överblicka lokalerna. Det finns mycket som tyder på att det bidrar till 

bättre orienterbarhet och gör det lättare att tolka informationen för personer med 

demens (Paulsson 2008). Den andra principen är variation, som handlar om att 

skapa en variationsrik och meningsfull miljö som på olika sätt ger dem som rör 

sig där positiv stimulans. Detta kan till exempel uppnås genom att skapa mindre 

utrymmen i de gemensamma delarna eller sekvenser via korridorer och 
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passager. Variation bidrar till att stimulera oss i det dagliga livet – vistas vi 

inom samma fyra väggar är chansen mindre att miljön bidrar till en sådan 

stimulans och är dessutom detta utrymme mycket begränsat minskar chanserna 

ytterligare.  

En central fråga är om det är en evig sanning att människor med demens bör bo 

i mindre grupper. Forskning och praktik bör under de kommande åren pröva 

detta antagande. Kan det vara så att det delvis är en generationsfråga? Kan det 

också vara så att de argument som använts och som också studerats, det vill 

säga att människor med demens bör skyddas från onödiga stimuli för att 

motverka oönskat beteende eller oro, bör omprövas? Bör vi i stället snarare 

stimulera det friska genom mer och fler positiva stimuli och större grupper med 

fler möjligheter till varierat umgänge och omväxling? Kort sagt, det finns flera 

anledningar att diskutera de planeringsgrunder vi idag använder när vi bygger 

särskilt boende för äldre med demens. 

En annan fråga handlar om dem som bor i LSS-boende och som kommit upp i 

och över pensionsåldern. Hur inrättar vi på bästa sätt äldreboenden för dessa 

grupper? Vilken kompetens behövs i de miljöer där den här gruppen äldre ska 

bo? Ska vi bygga särskilda äldreboenden för dem eller ska primärt kvarboende-

principen i bostad med särskild service vara vägledande? 

Den boende i centrum 

Den traditionella utgångspunkten för vård och omsorg, i kommunerna såväl 

som i landstingen, var tidigare att vårdtagaren eller patienten i stor omfattning 

var ett passivt föremål för vården eller omsorgen. Detta kan vi kalla för ett 

patogent synsätt. Stora insatser har under senare år gjorts både inom landstingen 

och kommunerna för att ändra på detta och i stället sätta patienten, vårdtagaren 

eller den boende i centrum och fokusera på det friska och på aktivitet. Det är det 

salutogena synsättet. Ett omvänt synsätt är också servicekonceptet, där den 

boende får rätt hjälp och service för att klara en självständig tillvaro. Vi ser nu 

en trend att förskjuta vården från sjukhusvård mot poliklinisk vård, kommunala 

vård- och omsorgsinsatser och boende – såväl ordinärt som särskilt boende. För 

många som bor i särskilt boende innebär det en möjlighet att få mycket av 

vårdinsatserna i den egna hemmiljön i stället för inom akutsjukvården. Men det 

ställer också nya krav på hemmiljön, både utifrån tekniska och utrymmes-

mässiga aspekter. Ett bra kunskapsunderlag finns framtaget för planeringen av 

äldreomsorgen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv (Lagergren 2016).  

Att tillhandahålla bra miljöer för äldre personer med kognitiva funktions-

variationer, till exempel olika demenssjukdomar, är en komplicerad lokalfråga. 

Vi behöver strategier för att bygga flexibelt för att passa både boende som har 

respektive inte har demenssjukdom. Här finns flera utmaningar. En är ekonomin 

– det är dyrare att bygga boenden med få platser. En annan är behovstäckningen 

inom kommunernas totala utbud vid ett visst givet tillfälle – det saknas helt 

enkelt en ”överkapacitet” för att kunna tillgodose specialkrav (parboende, 

särskilda intressen, särskilda sjukdomar, m.m.) inom rimlig tid. Problemet är att 
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när det uppstår ett behov, kanske inte just den efterfrågade typen är tillgänglig. 

Det behövs en kritisk massa eller tillräckligt många alternativa bostadstyper för 

att behovet ska kunna täckas inom rimlig tid, utan alltför långa väntetider. Nu 

får personer med biståndsbeslut om ett boende ofta hålla tillgodo med de 

bostäder som erbjuds.  

Ytterligare en utmaning är att tillgodose behoven hos olika kategorier boende 

inom samma enhet, till exempel personer med olika typer av demens eller 

personer som har demens respektive inte har demens. Kopplat till detta finns 

kvarboendeprincipen som kan innebära att den äldre till exempel bor kvar i en 

större lägenhet inom ett äldreboende efter att en partner avlidit, samtidigt som 

det finns behov av parbostäder.  

En tredje utmaning är att lokalerna inte är hela svaret – organisation, 

arbetsmetoder och värdegrund är lika viktiga – det är viktigt att hushålla med 

resurserna!  
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Forskning och utveckling 

Det finns mycket forskning kring vårdaspekter i särskilt boende, men inte lika 

mycket om hur byggnaderna fungerar och inom arkitekturakademierna mer 

sparsamt. Det finns dessutom forskning inom många olika områden. Här återges 

ett axplock från ett svenskt och internationellt perspektiv. 

Litteratur om evidensbaserad arkitektur och design för 

vård och omsorg har sammanställts av Roger Ulrich 

(med flera 2008, 2012). Här förtecknas bland annat 

enkelrum, säkerhet, ljus och belysning, arbetsmiljö, 

orientering, stimulans och ljudmiljö. Det finns aktuell 

forskning kring äldres miljöer i boende och sjukvård i 

Sverige (se t.ex. Abramsson & Nord 2012, Andersson 

2011, Andersson 2013, Iwarsson 2008, Hauge & 

Heggen 2008, Wijk 2004, Wijk 2014, Wiklund & 

Melin 2013).  

Undersökningar av äldres flyttmönster och boende-

preferenser har under de senaste tio åren gjorts på 

olika håll (se t.ex. Göteborgs Stad 2011, Abramsson 

& Niedomysl, 2008, Svensson 2008). Utemiljö och 

utevistelse finns beskriven (se t.ex. Norling & Larsson 

2004, Myhr 2007, Ulrich 2012).  

Tillgänglighet har beskrivits på många håll under 

senare år, med avseende på både ordinärt och särskilt 

boende (se t.ex. Granbom med flera 2015, Helle 2013, 

Pettersson med flera 2017, SABO 2004). Dock saknas 

forskningsresultat gällande tillgänglighetsperspektivet 

i närmiljö och stadsmiljö – inte minst gäller det vägen 

mellan bostaden och kollektivtrafiken (Berg 2009). 
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Utformning, praktik och 
verksamhet 

Om vi reser runt i Sverige känner vi ofta igen ett äldreboende redan från 

utsidan. Vi bygger, och har under lång tid byggt, äldreboenden i ett slags 

småskalig institutionell tradition (Andersson 2013, Paulsson 2002). Detta 

specifika sätt att bygga är en tradition, som utvecklats under slutet av 1900-talet 

och har sin grund i såväl de små kommunala ålderdomshemmen som i sjuk-

vårdens stora byggnader. Strukturellt innebär denna tradition en gemensam 

entré med husgemensamma funktioner och ett till tre våningsplan med mindre 

enheter där mellan 6 och 20 lägenheter, för mestadels en boende per lägenhet, är 

grupperade kring de gemensamma utrymmena. Varje grupp har gemensamma 

utrymmen ”för matlagning och för daglig samvaro samt utrymme för måltider” 

(Boverket 2015). Den horisontella kommunikationsstrukturen skiljer sig från ett 

ordinärt bostadshus, där vertikala trapphus garanterar ett stort mått av anony-

mitet och integritet för den enskilde hyresgästen, vilket ofta inte är fallet i 

särskilt boende. 

Praktiken, d.v.s. hur vi praktiskt utformar, har alltså resulterat i en påfallande 

uniform modell för äldreboenden. Varken Boverket eller Arbetsmiljöverket 

ställer dock några krav på hur byggnaderna ska se ut. I fokus är också kollektiva 

aktiviteter, såsom måltider och samlingar. En viktig fråga inför framtiden är om 

vi vill bo på det här sättet. Bygger vi för en grupp människor eller för individer? 

Kan vi förändra upplägget så det blir mer attraktivt för framtidens äldre – för 

dig och mig? Hur skapar vi ett socialt hållbart sammanhang med större individ-

fokus? Måste vi bygga för grupper? Kan vi i stället tänka hela enheter eller 

kvarter och byar i stället för grupper? Ett europeiskt exempel på det senare är 

demensbyn de Hogeweyk i Nederländerna. Här används både tekniska 

lösningar och olika rutiner för att möjliggöra för boende med demens att fritt 

kunna röra sig inom ett större område som kan liknas vid ett kvarter eller en 

mindre stadsdel.  

Vid sökning av information om produktion av särskilda boendeformer i Sverige 

under de senaste tio åren, exempelvis via kommunernas webbplatser, framgår 

det tydligt att inspiration har hämtats från hotellens utformning av de gemen-

samma utrymmena. Här handlar det om ett slags servicekoncept. Målsättningen 

är att skapa en miljö som är trivsam och ombonad, men samtidigt inte ett 

personligt hem (Avermaete & Massey 2013). Skillnaden är dessutom att på ett 

hotell är målsättningen att skapa en relation till den enskilde gästen, inte till 

gästerna som grupp. På ett hotell är vi gäster – i motsats till en boende i sitt 

hem. Med ett sådant synsätt blir det extra viktigt att skilja mellan utformningen 

av de privata delarna, den egna lägenheten, och de gemensamma, det vill säga 

sådana utrymmen som är gemensamma för gruppen eller för byggnaden. 
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Teknik 

Utvecklingen inom välfärdsteknik går i en rasande fart. Välfärdsteknologi är ett 

samlingsbegrepp för kunskap och användning av teknik som stöd för olika 

funktionsvariationer. Hit räknas också de funktionsvariationer som orsakas av 

ett normalt åldrande. Utbudet av subventionerade produkter som kan förskrivas 

i form av hjälpmedel eller bostadsanpassningsbidrag har ökat de senaste åren, 

samtidigt som avgifter och utbud varierar starkt mellan olika landsting 

(Socialstyrelsen 2016). Men den största ökningen ser vi för de produkter och 

IKT-tjänster (Informations- och Kommunikationsteknik) som finns på den 

öppna marknaden och som underlättar vardagslivet för alla, inte bara dem med 

funktionsvariationer. Vi kan prata om ett slags spin-off-effekt där produkter och 

tjänster som först utvecklas som hjälpmedel utvecklas vidare till sådant som 

bidrar till ett bekvämare liv. Exempel kan vara talande hissar eller röststyrning 

av telefoner och datorer. 

När vi bygger boende för äldre, oavsett om det är särskilt eller ordinärt boende, 

behöver vi ta hänsyn till behovet av olika typer av hjälpmedel, där tjänster och 

produkter inom välfärdsteknik är en typ. Här kan det handla om att från början 

möjliggöra integrerade lösningar, till exempel för kommunikation, klimat-

kontroll, belysning för både tillgänglighet och för att stödja dygnsrytmen, 

passagestyrning, medicinteknik, larm och tekniska innovationer för att minska 

fallskador och för att ge förutsättningar för ökad rörlighet inom byggnaden och 

dess utemiljö anpassad till den boendes förutsättningar. Den andra typen av 

hjälpmedel är olika lösa, icke-integrerade hjälpmedel, till exempel rollatorer, 

rullstolar, medicinsk utrustning, med mera. Här handlar det om att tänka smart 

för att kunna bygga rimligt yteffektivt.  

Den tekniska utvecklingen med olika former av digitala tjänster och produkter 

är snabb. På vilket sätt kan robotar och digitalisering påverka och potentiellt 

underlätta både de boendes vardag och personalens arbetssätt?  

Den digitala välfärdstekniken är till stor del beroende av tillgång till internet; 

både för att underlätta omsorgsverksamhetens utveckling och för att ge 

förutsättningar för de boendes självständighet i en allt mer digital tillvaro. 
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Miljöer för alla 

Under de senaste tio åren har fokus ökat på utformningen av den fysiska miljön 

för välbefinnande, tillgänglighet och möjlighet till eget agerande. Att kunna 

själv handlar om empowerment genom bland annat Universal Design – design 

som inkluderar alla (Preiser & Ostroff 2001). Det finns flera olika trender inom 

boende för äldre. När det gäller utformningen av möbler och teknikprylar har 

designen närmat sig ett slags normalisering, där materialval och former saknar 

den trista, många gånger institutionella prägel som förekom tidigare, till 

exempel galonklädda fåtöljer med plastförhöjningar, rostfria möbler eller fula 

och klumpiga larmknappar. Inom inredningsdesignen finns idag också en bred 

kunskap bland arkitekter och planerare om färgsättning, belysning och rums-

utformning. Visuellt tydliga och orienterbara miljöer är en stark trend.  
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Goda exempel, trender och 
framtidsbilder 

Vad som är goda exempel inom särskilt boende beror på vad det är man vill 

visa. Därför är det bättre att utgå från exempel på olika typer av lösningar som 

kan fungera även i framtiden. En generell slutsats är att det är organisationen av 

verksamheten och användningen av lokalerna som slutgiltigt avgör hur boendet 

upplevs. Detta återspeglas bland annat i hur brukarna poängsätter boendena 

(Socialstyrelsen 2017). Lokaler och arbetssätt måste matcha varandra – när de 

gör det blir det ett bra boende.  

Utemiljön 

Utemiljöerna har fått viss uppmärksamhet under 

senare år. Ett flertal forskningsstudier visar på 

nyttan för alla med utevistelser och naturkontakt 

(Norling & Larsson 2004, Myhr 2007, Ulrich 

2012). En viktig inspirationskälla till utformning 

av utemiljöer har varit Sinnenas Trädgård. 

Bland pionjärerna i Sverige bör nämnas tränings-

trädgården vid Danderyds sjukhus som invigdes 

1986 och Sinnenas Trädgård vid Sabbatsbergs 

sjukhus från 1998 som är en terapiträdgård i 

anslutning till äldreboendet. I Sverige är den 

huvudsakliga säsongen för utevistelser cirka sex 

månader om året. Mycket återstår att göra för att 

skapa bra och användbara utemiljöer för flertalet 

människor i särskilda boendeformer.  

Det finns fyra huvudtyper av utemiljöer, vilka på 

olika sätt kan tillgodose behovet av dagsljus, 

frisk luft och naturkontakt.  

 Först och främst trädgården som bör 

finnas i direkt anslutning till byggnaden 

och dit så många som möjligt ska kunna 

ta sig själva utan att be någon annan om 

hjälp. Trädgården är effektiv och 

verkningsfull för att stimulera våra sinnen.  

 Uteplatsen eller terrassen i markplan ska vara fullt tillgänglig för den 

boende och gärna försedd med regn- och solskydd. De boende ska trots 

sina funktionsvariationer ganska lätt kunna gå ut och sätta sig en stund 

och ändå få en naturupplevelse.  
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 Den tredje typen är balkongen. En väldimensionerad balkong med 

väderskydd och kanske en trevlig utsikt bidrar till att förlänga inom-

husytan och ger möjlighet att leva en del av dagen ute i den friska 

luften. Hit är det ännu lättare att ta sig.  

 Den fjärde typen är det klimatskyddade uterummet, till exempel en 

inglasad balkong. De största fördelarna med den är förstås att fönster 

och altandörrar kan stängas när det blåser eller är kallt och att 

uterummet kan förlänga säsongen väsentligt. 

Samlokalisering 

En tydlig trend inom kommunal verksamhet är samlokalisering. Det kan till 

exempel vara med andra vård- och omsorgsverksamheter. Här kan det handla 

om att på en mindre ort samlokalisera äldreboende, trygghetsboende, vård-

central och apotek för att skapa bättre underlag för ett lokalt centrum och närhet 

för medborgarna. Det kan också handla om att ha andra kommunala verksam-

heter tillsammans med äldreboendet, som till exempel att kombinera storkök för 

boende och skola, förskola eller träffpunkter. I Umeå finns till exempel 

”samverkanshuset” Nordstjärnan, där vård- och omsorgsboende för äldre både 

är samlokaliserat och samverkar med förskolan. I Göteborg är några äldreboen-

den och förskolor samlokaliserade, till exempel på Gråbergets äldrecentrum. På 

så sätt kan kommunen både effektivisera användningen och samtidigt skapa 

förutsättningar för generationsmöten. En annan tydlig trend är att ha andra typer 

av verksamheter i lokalerna, i såväl egen regi som annan, till exempel kafé, 

restaurang, gym, konferenslokaler, med mera. Bra exempel är Åsikten i 

Ljungby kommun, som har en publik restaurang i entréplanet och Kaggeleds-

gatans äldreboende i Göteborg som har ett välbesökt offentligt kafé och 

restaurang, där det bland annat regelbundet erbjuds live-musik med olika teman. 

Extern uthyrning ger ett bra ekonomiskt tillskott, samtidigt som informella 

mötesplatser skapas dit besökare kan gå när de vill, utan att behöva planera sin 

tid i förväg för att passa en schemalagd aktivitet. 
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Fysisk aktivitet 

En annan trend är fysisk aktivitet. Det finns idag en ambition att skapa 

förutsättningar för att röra sig naturligt i sin vardag, även inom särskilt boende. 

Det finns många belägg för att fysisk aktivitet har en positiv effekt även på 

mycket gamla och sjuka människor (Benjamin med flera 2014, Cunningham & 

Michael 2004, Wang 2014, Zimring med flera 2005). Utomhus finns möjlig-

heter att skapa gångstråk där grus används som markbeläggning för att 

stimulera benmuskulaturen och samtidigt skapa sköna hörselintryck.                                    

Att gå i trappor är nyttigt för alla som kan. Därför kan flera olika möjligheter att 

ta sig fram skapas, där trappan är en, en annan kan vara en bro över en vatten-

spegel och en tredje plan, hårdgjord mark. På samma sätt kan de gemensamma 

delarna inomhus planeras för att skapa variation. Ett räcke som är vackert ut-

format och skönt och bekvämt att hålla i, kan locka till att ställa sig upp och gå. 

En mindre sittplats för en till två personer i ett ljust burspråk lockar till att gå dit 

och sätta sig och till samtal. Gångstråk längs en fönstervägg med vacker utsikt 

lockar fler till att röra sig än en trist mörk korridor. Ett slags fysisk aktivitet, 

som har en stor potential när det gäller att aktivera och motivera, är att delta i 

vardagslivets händelser – matlagning, städning, bäddning, tvätt och trädgårds-

skötsel. Det främjar ett inkluderande och salutogent liv på äldreboendet. Många 

verksamheter har tyvärr en restriktiv syn på att de boende deltar i matlagningen 

på grund av osäkerhet om regelverket kring hygien och mathantering 

(Europeiska Unionen 2002, 2004). 
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Skapa mervärden 

En annan tydlig trend, som delvis hänger samman med den förra, är feel-good-

trenden. Det handlar om att skapa mervärde genom sinnesintryck, utöver 

vardagens nödvändigheter. På många håll används matupplevelser som en 

viktig del av livskvaliteten. Ett exempel är Tre Stiftelser i Göteborg där man 

sedan ett antal år tillbaka arbetat med matupplevelsen, som en del i den saluto-

gena omvårdnaden.  

Sinnenas trädgård, spa, solrum (ljusterapi) är andra exempel som finns på 

många platser. Här handlar det om att vara förutseende när det gäller kommande 

generationers behov och önskemål och samtidigt bygga yteffektivt – önske-

målen kan vara många men inte alltid hållbara över tid. 

Vi kan också se en tydlig tendens mot ett mer aktivt äldre-liv överhuvudtaget. 

Detta återspeglas även i regeringens ambitioner (Regeringen 2013, Social-

departementet 2009). Livet på äldreboendet har varit ganska passivt, där de 

boende i mycket liten omfattning deltagit i planeringen och utförandet av 

aktiviteter i det dagliga livet. Detta beror naturligtvis på att många äldre i 

särskilt boende saknar möjligheter att delta, vilket begränsar graden av aktivitet. 

Det finns ändå stora möjligheter att stimulera till ett större deltagande genom 

rätt utformning och utrustning, till exempel höj- och sänkbara arbetsbänkar, 

låga fönsterbröstningar, dörröppnare, med mera. Men det är slutligen verksam-

heten som i hög grad sätter gränserna för de boendes möjligheter att leva ett 

aktivt liv. 

Valfrihet 

Det finns en önskan om större valfrihet inom alla former av boende för äldre. 

Möjligheterna för den äldre att söka en anpassad boendeform har ökat under 

senare år, med nya trygghetsbostäder och seniorbostäder. Men det är gruppen 

äldre-äldre, det vill säga 85 år och äldre, som har störst behov av vård och 

omsorg som kommer att öka. Inom särskilt boende finns dock små möjligheter 

till aktiva val av bostad. Delvis beror det på att det är en form av bistånd men 

också på att det finns ganska få variationer. I Stockholm finns till exempel både 

vård- och omsorgsboende och serviceboende. Det finns också exempel på 

boende för olika kategorier. I flera större städer finns boende för olika 

språkgrupper och i Stockholm finns till exempel Regnbågens äldreboende för 

hbtq-personer (Regnbågen 2017). Här ser vi stora skillnader mellan stad och 

glesbygd i det utbud som är möjligt att erbjuda; skillnader som kan innebära 

varierande grad av valfrihet. Fler utförare inom äldreomsorgen och inom 

vårdkedjorna – från sjukhusvård till primärvård – kan ge möjligheter till fler 

inriktningar och ökad valfrihet. Fler utförare ställer i sin tur större krav på väl 

fungerande kontrollsystem. En viktig trend när det gäller utformning har också 

med valfrihet att göra och handlar om hur bostäderna utformas. Det kan till 

exempel handla om möjlighet till parboende, vilket kan lösas med ett antal 

större lägenheter eller genom att boendet utformas så att det blir möjligt att 
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öppna upp mellan två enrumslägenheter. Det kan också handla om att en boende 

vill ha en större lägenhet och också vill och har möjlighet att betala mer för det.  

Framtidens äldre personers önskemål och behov 

Slutligen kan vi konstatera att framtidens äldreboende redan finns, i form av alla 

de byggnader som vi idag använder och kommer att använda under lång tid 

framöver. Vi kan också konstatera att framtidens äldreboende inte handlar om 

dagens äldre, utan om framtidens äldre – om oss som är födda på 1940–60-

talen. De frågor som är viktiga för oss kommer också att vara viktiga i 

framtidens äldreboende! 
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Framtidens äldreboende 

Framtidspaningen om framtidens äldreboenden är ett av kapitlen i antologin 

Framtidens fastighetsbehov. Antologins kapitel publiceras löpande under 

perioden 2016-2019. 

Möjligheterna och utmaningarna är många när det gäller att skapa bra 

äldreboenden under de kommande fem till tio åren, som därefter ska fungera 

under kommande decennier. Det är många faktorer som påverkar resultatet. 

Framtidens äldreboende finns redan, i form av alla de byggnader som idag 

bebos, används och som kommer att användas under lång tid framöver.  

Framtidens äldreboende handlar inte om dagens äldre, utan om framtidens äldre 

– om personer födda på 1940–60-talen. De frågor som är viktiga för de 

generationerna, kommer också att vara viktiga för framtidens äldreboenden. 
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Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”månadsrapport oktober 2021”, förvaltningsekonom 

Ola Pettersson, 2021-11-02 
✓ Månadsrapport oktober 2021, social- och omvårdnadsförvaltningen 

 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
månadsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller 
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i 
förhållande till nämndens budget. 
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har 
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive 
rapport. 
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2 Sammanfattning 

Under året har social- och omvårdnadsförvaltningen varit fortsatt påverkade av covid-19-
pandemin. Samtliga brukare som hör till fas ett och två har erbjudits vaccin, och så även 
personal. Inom äldreomsorgen har schemaförändringar gjorts, i syfte att bättre möta de 
ekonomiska utmaningar som förvaltning och nämnd stått inför. 

Under våren har förvaltningen arbetat vidare med de beslutade anpassningar som dels 
beslutades om under föregående år, men även med anpassningar som beslutats om under 
år 2021, samtliga är nu genomförda. 

Helårsprognosen för nämndens resultat efter oktober 2021 är ett överskott på 3,5 miljoner 
kronor. 
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3 Verksamhet 

3.1 Viktiga händelser 

Pandemin covid-19 påverkar fortfarande verksamheten, och samhället i stort. Personal inom 
äldreomsorgen arbetar fortfarande med skyddsutrustning. Alla brukare och personal har 
erbjudits en första dos vaccin, men trots detta är fortfarande regionens rekommendationer att 
fortsatt hålla avstånd och undvika att samla större grupper av människor. Detta gör att 
verksamheten fortfarande inte är sig lik. Det är sedan en tid tillbaka tillåtet att besöka 
kommunens äldreboenden, men även detta uppmanas ske med restriktivitet. Många äldre 
har under pandemin upplevt ökad ensamhet och isolation. det är rimligt att anta att det efter 
pandemin kommer finnas ett stort arbete att göra för att minska konsekvenserna av ofrivillig 
ensamhet hos såväl äldre som yngre medborgare. 

Beslut fattades i början på året om att avveckla HVB Ariel. Förvaltningen gjorde då 
bedömningen att det var realistiskt att en stängning av boendet skulle kunna ske vid 
halvårsskiftet. Avvecklingen kunde dock ske tidigare än så, HVB Ariel stängdes i april 2021. 

Under första halvåret planerades det för att Solvik skulle minska sin bemanning genom 
schemaförändringar och minskning av antal boendeplatser. Dessa förändringar kunde ske 
tidigare än beräknat och gav genomslag redan i februari månad. Detta har gjort att avsatta 
medel inte behövts användas fullt ut. I april månad fattade nämnden beslut om att utöka 
antalet korttidsplatser/växelvårdsplatser med ytterligare fyra platser. Detta har inneburit en 
intern omflyttning på Midgårds äldreboende. Platserna är i drift från augusti 2021. 

Förvaltningen upplever ett fortsatt högt tryck inom barn- och ungdomsvården. Antalet 
orosanmälningar ökar och uppfattningen är att det ofta är allvarliga missförhållanden som 
kräver grundliga utredningar. Tidigare år har kostnaderna för placeringar varit mycket hög, 
dessa kostnader är nu mer balanserade och förvaltningen förväntar att det kommer fortgå 
under året, trots stängningen av Ariel. 
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4 Ekonomi 

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel. 
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten 
till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 
investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram. 
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har 
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar 
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som 
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och 
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden 
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 

Utfall för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari - oktober 2021 är ett 
överskott mot budget på 6,3 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 2,4 procent av periodens 
budget. 

Helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden är ett överskott mot budget på 3,5 
miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,1 procent av nämndens budgetram för år 2021. 

Det beräknade överskottet beror på positiva avvikelser inom verksamheterna LSS samt 
barn- och ungdomsvård. 

Jämfört med föregående prognos (september 2021) har överskottet mot budget ökat med 2,0 
miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på prognosförbättringar inom 
verksamheterna hemvård, LSS och familjehemsvård. 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

Helårs-
prognos 

314,4 314,4 313,7 312,8 313,4 313,4 313,4 313,4 313,7 311,7  

Budgetr
am 

315,2 315,2 315,2 315,2 315,2 315,2 315,2 315,2 315,2 315,2  

Avvikels
e (mnkr) 

0,8 0,8 1,5 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 3,5  

Avvikels
e (%) 

0,3 0,3 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 1,1 0 
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Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  
Preliminärt utfall 

2021 
Budget 2021 

Avvikelse 
mot budget 

2021 
Utfall 2020 

 
2021-01-01 

- 2021-10-31 
2021-01-01 

- 2021-10-31 
 

2020-01-01 
- 2020-10-31 

Verksamhetens intäkter 45 414 32 445 12 969 42 832 

Verksamhetens kostnader -300 466 -293 815 -6 651 -302 889 

- varav personal kostnader     

Verksamhetens 
nettokostnader 

-255 052 -261 370 6 318 -260 057 

Budgetram 261 370 261 370 0 242 986 

Nämndens avvikelse 6 318 0 6 318 -17 071 

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos 
- Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 48 084 38 934 9 150 63 757 

Verksamhetens kostnader -359 755 -354 101 -5 654 -371 522 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -311 671 -315 167 3 496 -307 765 

Budgetram 315 167 315 167 0 292 868 

Nämndens avvikelse 3 496 0 3 496 -14 897 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar och 
åtgärder ska utföras för att nå en budget i balans vid året slut: 

 Anpassad bemanning på HVB Ariel. 

 Stängd växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende. 

 Stängning av Lindängens äldreboende. 14 platser flyttas till ny avdelning på Solvik 
äldreboende. 

 Anpassad bemanning på flyktingmottagning. 

 Minskning av nattjänst på Midgård äldreboende. 

 Minskning med 12 platser på Solvik äldreboende. 

Total effekt av anpassningar och åtgärder som anges i nämndens budget och 
verksamhetsplan för år 2021 är beräknad till 13,0 miljoner kronor. 

Under januari – oktober har förvaltningen genomfört följande beslutade åtgärder: 

 HVB Ariel stängs, beslut SON 2021-01-26. Stängning av HVB Ariel genomfördes i 
april. 

 Växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende stängdes under år 2020. Antal 
växelvårdsplatser minskade från 8 platser till 4 platser som var integrerade på en 
avdelning för särskilt boende, åtgärden beräknades nå helårseffekt år 2021. Enligt 
beslut SON 2021-04-27 skall växelvård åter bedrivas på egen avdelning med 8 
platser på Midgård äldreboende. Detta innebär även att planerad minskning av 
nattjänst på Midgårds äldreboende inte kan genomföras. Utökning till 8 platser  
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genomfördes från augusti. 

 Stängning av Lindängens äldreboende blev uppskjuten pga. covid-19 pandemin. Flytt 
till Solvik äldreboende genomfördes i slutet på maj. 

 Vakant tjänst på flyktingmottagningen är inte tillsatt. 

 Solvik äldreboende har minskat antal platser på de fyra större avdelningarna från 17 
till 14 platser. Avdelning fem har 11 platser. Antal platser på Solvik äldreboende är 
totalt 67 platser från februari 2021. 

Nämnden har budgeterat med anpassningskostnader 3,2 miljoner kronor som skall täcka 
merkostnader under tiden anpassningsåtgärder sker på Lindängen äldreboende och på 
Solvik äldreboende. 

Förvaltningen kan konstatera att de vidtagna åtgärderna sammantaget hittills har haft 
förväntad effekt vilket medför att nämnden beräknas nå en budget i balans år 2021. 

Dock behöver kostnaden för utökning av antal växelvårdsplatser kompenseras av annan 
anpassningsåtgärd i budget 2022. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

 Att Socialstyrelsen beviljar bidrag för merkostnader för covid-19-pandemin för 
december 2020 (beslut och utbetalning blev klart i juni 2021). 

 Att beslutade anpassningsåtgärder får förväntad ekonomisk effekt. 

 I helårsprognos inkluderas kostnader för de placeringsbeslut som är fattade av 
nämnden. Helårsprognosen tar inte höjd för eventuella ytterligare beslut om externa 
vårdplaceringar. 

Påverkan på kostnader och intäkter till följd av covid-19-pandemin 

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader -6 762 -7 000 

Minskade intäkter   

Utökade statliga bidrag   

Övrigt 7 869 7 000 

Total påverkan 1 107 0 

   

Utfallet avser den period som rapporten omfattar, medan prognosen gäller 12 månader. 

Social- och omvårdnadsnämndens verksamheter påverkas av covid-19-pandemin vilket 
medför 

 Ökade kostnader för personal, för att undvika smittspridning kan personal inte arbeta 
på fler än en enhet vilket försvårar planerade samordningsvinster. 

 Ökade kostnader för inköp av skyddsmaterial. 

Utökade statliga bidrag består av 

 Ansökt merkostnad för december 2020. 

 Ersättning för sjuklönekostnader. 

 Annat statsbidrag riktat till äldreomsorg som kan användas till att täcka merkostnader 
i samband med covid-19-pandemin. 
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Åtgärdsplan 

Nämndens helårsprognos oktober 2021 har en positiv avvikelse. Därför föreligger inte något 
behov av ytterligare åtgärder utöver de som antagits i budget och verksamhetsplan för år 
2021. 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     

4.3 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och budget för 
2021 – 2023. I april 2021 beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av medel 
utifrån investeringsprojektens utfall år 2020. 

Investeringar per projekt 

Social- och omvårdnadsnämnden 

  
Proj
ekt 
Nr 

Ack 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Tilläggs
anslag 

& 
ombudg
etering 

Summa 
budget 

2021 

Prognos 
2021 

Avvikels
e Utfall / 
Budget 

Inventarier Social- och 
omvårdnadsnämnden 

900
19 

284 343  343 343 0 

Inventarier LSS boende 
930
85 

77 259   259  

Summa  361 602  343 602 0 

Social- och omvårdnadsnämnden har för perioden januari - oktober förbrukat 0,4 miljoner 
kronor av den totala investeringsbudgeten för 2021 om 0,6 miljoner kronor. 

För helåret så prognostiserar nämnden att 0,0 miljoner kronor kvarstår. 
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2021-01-01  -  2021-

10-31 
2020-01-01 - 2020-

12-31 
2019-01-01 - 2019-

12-31 

Antal anställda 471 493 514 

- Kvinnor 425 455 474 

- Män 46 38 40 

Könsfördelning (andel kvinnor, i %) 90,2 92,3 92,2 

Könsfördelning (andel män, i %) 9,8 7,7 7,8 

    

Antal årsarbetare 451,5 470,5 490,1 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad (%) 

95,9 95,4 95,4 

Sjukfrånvaro (%) 7,1 8,6 6,5 

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 

Inom social- och omvårdnadsförvaltningens verksamheter pågår omläggning av scheman 
med syftet att effektivisera utökad arbetstid efter införande av heltid som norm. 

Antal disponibla arbetspass i schema ökas och enheter kan med utökat samarbete kring 
disponibla turer minska behovet av vikarier. 

Anställningsrestriktion 

Förvaltningen följer anställningsrestriktion och tillsättning av tjänster godkänns av 
förvaltningschef. Då stora delar av förvaltningen hanterar verksamhet där det de facto 
behöver finnas människor på plats som utför arbete dygnet runt är det svårt att vakanssätta 
tjänster. Andelen helårsarbetare har dock successivt minskat. 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-16 
 
Ärendenummer 
2021/4 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Rapporter och skrivelser 2021-11-23 
 
Ärendet 
Information om beslut från kommunfullmäktige 

• Information om kommunfullmäktiges beslut § 2021/129, ”Beslut om 
delårsrapport för Tidaholms kommun januari – augusti år 2021”, 
2021-10-25 (Dnr SON 2021/41) 
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna upprättad delårsrapport 
samt att lägga den till handlingarna 

• Information om kommunfullmäktiges beslut § 2021/134, ”Beslut om det 
särskilda boende Lindängen med anledning av folkomröstning”, 
2021-10-25 (Dnr SON 2021/270) 
Kommunfullmäktige har beslutat att resultatet i folkomröstningen 
respekteras och Lindängen öppnas som särskilt boende igen. 

• Information om kommunfullmäktiges beslut § 2021/135, ”Beslut om 
rapport om motioner/medborgarförslag som inkommit till 
kommunfullmäktige men inte slutbehandlats”, 2021-10-25 (Dnr SON 
2021/271) 
Kommunfullmäktige har beslutat att lägga rapporten till handlingarna. 

 
Information om beslut från kommunstyrelsen 

• Information om kommunstyrelsens beslut § 2021/241, ” Beslut om 
uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun avseende 
september månad år 2021”, 2021-11-03 (Dnr SON 2021/41) 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättad helårsprognos 
samt att lägga den till handlingarna. 

• Information om kommunstyrelsens beslut § 2021/251, ”Beslut om 
kommunens klimatlöften under år 2022” (Dnr SON 2021/272) 
Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra fem klimatlöften under 
året 2022 

• Information om kommunstyrelsens beslut § 2021/252, ”Beslut om 
revidering av riktlinje för styrdokument”. 
Kommunstyrelsen har beslutat att revidera riktlinje för styrdokument i 
enlighet med upprättat förslag. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2021-11-23”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-11-16 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte direkt mening beröra barn. 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

Förslag till beslut 
- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-16 
 
Ärendenummer 
2021/5 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Anmälningsärenden 2021-11-23 
 
Ärendet 
Anmälningsärenden anmäls inför nämnden 
 
Dom, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4871-21 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2021-11-23”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-11-16 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-16 
 
Ärendenummer 
2021/6 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Information om delegationsbeslut 2021-11-23 
 
Ärendet 
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2021-10-01 – 
2021-10-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2021-10-01 – 
2021-10-31 anmäls inför nämnden. 
 
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2021-10-01 – 2021-10-31 anmäls inför nämnden. 
 
Övriga delegationsbeslut anmäls inför nämnden: 
Beslut Beslutsfattare Beslutsnr Datum Dnr 
Beslut om 
revidering av 
attestlista 

Maria Olsson 
Socialchef 

4.1 2021-10-26 SON 
2020/258 

 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut 2021-11-23”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-11-16 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-09 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/249 

§ 194 Beslut om yttrande angående policy mot våld i nära relation 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta ställa sig bakom förslag till policy mot våld i nära 
relation. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att yttra sig över förslag till policy mot 
våld i nära relation. 
Representanter för social- och omvårdnadsförvaltningen har, bland andra, 
medverkat i framtagandet av policydokumentet och bedömning görs att 
dokumentet är tillbörligen förankrat med professionen. 
Förvaltningen ställer sig positiv till policyförslaget och föreslår därmed 
nämnden att besluta ställa sig bakom förslaget. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
ställa sig bakom förslag till policy mot våld i nära relation. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Yttrande angående policy mot våld i nära relation”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-10-22 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Begära om yttrande – policy mot våld i nära 

relation”, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-08. 
✓ Folkhälsorådets beslut ”Policy mot våld i nära relation 
✓ Förslag till policy mot våld i nära relation 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-22 
 
Ärendenummer 
2021/249 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Yttrande angående policy mot våld i nära relation 
 
Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att yttra sig över förslag till policy mot 
våld i nära relation. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Yttrande angående policy mot våld i nära relation”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-10-22 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Begära om yttrande – policy mot våld i nära 

relation”, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-08. 
✓ Folkhälsorådets beslut ”Policy mot våld i nära relation 
✓ Förslag till policy mot våld i nära relation 

 
Utredning 
Representanter för social- och omvårdnadsförvaltningen har, bland andra, 
medverkat i framtagandet av policydokumentet och bedömning görs att 
dokumentet är tillbörligen förankrat med professionen. 
 
Barnrättsbedömning 
En policy mot våld i nära relation berör i hög grad barns bästa, men eftersom 
social- och omvårdnadsnämnden endast är en remissinstans föranleder 
ärendet ingen särskild barnrättsbedömning från nämndens håll. 
 
Utredningens slutsatser 
Förvaltningen ställer sig positiv till policyförslaget och föreslår därmed 
nämnden att besluta ställa sig bakom förslaget. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag 
till policy mot våld i nära relation. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-08 
 
Ärendenummer 
2021/174 Samtliga nämnder   
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Begäran om yttrande- policy mot våld i nära relation 
 
Ärendet 
Folkhälsorådet har beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta ”Policy – våld i nära relation”. Policyn ska 
fungera som en utgångspunkt i det kommungemensamma arbetet mot våld i 
nära relation. 
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att samtliga nämnder som 
har en förvaltning lämnar sina synpunkter. 
 
Yttrandet från nämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-01-
31. 
 
Bilagor: 
✓ Folkhälsorådets beslut § 29/2021 ”Policy mot våld i nära relation”, 

2021-09-16 
✓ Förslag ”Policy mot våld i nära relation” 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-16 
Folkhälsorådet 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/174 

§ 29 Policy mot våld i nära relation 
 
Folkhälsorådets beslut 

• Folkhälsorådet beslutar att upphäva sitt tidigare beslut § 17/2021 
”Riktlinje mot våld i nära relation”. 

• Folkhälsorådet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta ”Policy – våld i nära relation”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Våld i nära relation är en samhällsutmaning som drabbar omkring en femtedel 
av befolkningen. Att utsättas för våld av en närstående ger ofta långtgående 
men och kan vara en direkt risk för den utsattes liv. 
 
Kommunen saknar idag ett kommunövergripande inriktningsdokument 
rörande arbetet mot våld, även om kommunen ansvarar för att motverka och 
ge stöd då våld har inträffat. I kommunens nätverk mot våld, som arbetar på 
uppdrag av BRÅ, har föreslagen policy tagits fram. Policyn innehåller en 
nollvision mot våld, beskrivning av våldets olika former, strategier för arbetet 
och hur det ska organiseras. Medverkar i nätverket gör representanter för 
förskola, skola, elevhälsa, kultur och fritid, socialtjänst, omsorg, 
personalavdelning, folkhälsa, vårdcentral samt frivård. 
 
Policyn blir en utgångspunkt i det kommungemensamma arbetet mot våld i 
nära relation. I policyn beskrivs vikten av både preventivt, upptäckande och 
stödjande arbete. Våld i nära relation är ett brott som ofta sker dolt i hemmet, 
varför det är särskilt angeläget med god kunskap om tecken på våld för att 
kunna upptäcka. För att förebygga att våld sker krävs också tidiga insatser, 
kunskap och arbetssätt som utmanar begränsande och ojämställda normer.  
 
Förslag till beslut 

• Folkhälsorådet beslutar att upphäva sitt tidigare beslut § 17/2021 
”Riktlinje mot våld i nära relation”. 

• Folkhälsorådet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta ”Policy – våld i nära relation”. 

 
Beslutsunderlag 
✓ ”Policy – våld i nära relation”, folkhälsostrateg Malin Gustafsson, 2021-

09-02. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Vision 

Tidaholms kommun arbetar för att skapa trygga och goda livsvillkor för sina 
invånare. Som en del i det arbetet vill kommunen arbeta för visionen om  
ett samhälle fritt från våld. 
 
Det är en vision om att ingen ska utöva eller utsättas för våld i nära relationer. 
Ingen ska på grund av våld eller hot om våld känna otrygghet eller begränsas i 
sina livsmöjligheter.   
 
Visionen bygger på kommunens arbete för ett socialt hållbart samhälle och 
kan kopplas till det strategiska målområdet ”Medborgaren i fokus”, det lokala 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, samt det nationella jäm-
ställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
 

 
Syfte 

Syftet med policyn är att stödja ett systematiskt och långsiktigt arbete inom 
samtliga förvaltningar som ska bidra till att våld i nära relation och hedersrela-
terat våld motverkas. Det innebär att det finns strukturer för universell vålds-
prevention och tidig upptäckt, stöd till våldsutsatta och barn som upplevt våld 
samt hjälp att förändra sitt beteende för våldsutövare.  
 
 

Vad är våld i nära relation? 

Våld i nära relation är ett samhälls- och folkhälsoproblem som tros drabba 
omkring en femtedel av befolkningen.1 Våld i nära relation kan vara en direkt 
risk för den utsattes liv och säkerhet. Att utsättas för våld av en närstående 
eller att bevittna våld i hemmet ger ofta långtgående men på tillit, risk för ökad 
fysisk och psykisk ohälsa samt kan ha sociala och ekonomiska konsekvenser 
på den utsattes livssituation. 
 
Våld i nära relation är ett brott oavsett om det handlar om mäns våld mot kvin-
nor, kvinnors våld mot män, våld i samkönade relationer, hedersrelaterat våld 
eller barn som upplevt eller bevittnat våld. Våldet sker oftast i offrets bostad 
och eftersom bara en liten del av de brott som sker i nära relationer anmäls är 
det vanligen ett dolt problem. 
 
Våld i nära relation är också ett jämställdhetsproblem. Problematiken drabbar 
både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare och av mer allvarligt våld. 
Vanligt är också att barn blir brottsoffer, eftersom de kan leva i familjer där 
våld förekommer. Den som utövar våld är i majoriteten av fallen en man.  
 
Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Känneteck-
nande för våldet är att utövarna kan vara flera och ofta del av en gemensam 
familj eller släkt.  
  

 
1 BRÅ. 
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Våldspyramiden visar hur våld uppkommer i en strukturell kontext. Det finns 
en tydlig koppling mellan våld, ojämlikhet och begränsande normer. De former 
av våld som sker i de nedre delarna av pyramiden är mer vanliga och ligger till 
grund för vad som sker i de övre delarna som är mer ovanliga.  
 

 
 

Definition av våld 

Våld i nära relation är allt våld som sker mellan närstående. Det kan vara i 
kärleksrelationer, mellan förälder och barn, syskon eller inom andra familje- 
eller släktrelationer. Den utsatta har ofta en nära relation och känslomässiga 
band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och avbrott. En 
definition av våld i nära relation är: 
 
”Varje handling riktad mot annan person som genom att denna handling ska-
dar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin 

vilja eller avstå från att göra något den vill"2 
 
Våld i nära relation är oftast inte en engångsföreteelse. I synnerhet kvinnor 
utsätts för återkommande våld, som ofta trappas upp och blir allvarligare ju 
längre relationen pågår. Våldet kan ta sig olika uttryck: 
 

 
2 Per Isdal. 
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Fysiskt våld 

Varje form av fysisk handling som skadar eller orsakar fysisk smärta. Det in-
kluderar till exempel slag, knuffar, sparkar, angrepp med olika föremål, lugg-
ning, att bitas, att strypas och att använda skjutvapen eller kniv. 
 

Sexuellt våld 

Att tvingas delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja. Det inkluderar 
till exempel att tvingas se på pornografi, samlag utan samtycke, könsstymp-
ning, sexuella trakasserier och att använda ett sexuellt kränkande språk.  
 

Psykiskt våld 

Kränkningar med ord eller handling som riktar sig mot den närståendes per-
son, egendom eller människovärde. Det inkluderar till exempel direkta eller 
indirekta hot, sårande kritik, ignorerande, nedsättande och förödmjukande 
beteende och falska anklagelser. Det kan också vara hot om till exempel 
självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom.  
 
Latent våld 

Indirekta hot om våld, i kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla för 
våldsamma konsekvenser eller påminner om tidigare erfarenheter. Det latenta 
våldet är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet och tvingar den utsatte att 
leva i ständig beredskap om vad som skulle kunna hända. 
 
Socialt våld 

Frihetsinskränkningar och kontroll, som kan leda till isolering från att träffa 
släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. Det kan också innebära att 
tvingas ingå i äktenskap som barn eller vuxen, eller att inte få välja sin partner. 
 
Materiellt våld 

Materiellt våld är att avsiktligt förstöra eller stjäla personliga tillhörigheter som 
har ett värde för den närstående.  
 
Ekonomiskt våld 

Ekonomiskt våld kan innebära att en part förmås skriva under papper som den 
inte vill eller att skuldsätta sig. Det kan också vara ekonomisk kontroll, genom 
att den ena parten helt eller delvis kontrollerar den andras och/eller den ge-
mensamma ekonomin. 
 
Försummelse 

Personer som står i beroendeställning till en omsorgsperson, till exempel barn, 
personer med funktionsnedsättning och äldre, kan hindras att få behövlig hjälp 
med sina behov. Den utsatta kan till exempel förvägras hjälp med att komma 
ur sängen, få för lite, för mycket eller felaktig medicin, få otillräcklig föda, läm-
nas utan tillsyn eller inte ges hjälp med sin hygien. 
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Hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersrelaterat våld innebär begränsningar av en persons handlingsutrymme 
eller rätt till sin sexuella läggning, att själv välja partner, umgänge eller yttre 
attribut som klädsel. Det kan också handla om social kontroll av till exempel 
fritidsaktiviteter. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen 
anses dra skam över familjen och riskerar att straffas för det som uppfattas 
som förlorad heder. Konsekvensen kan bli fysiskt eller psykiskt våld, vilket kan 
ha dödlig utgång. Våldet ska göra att familjen återfår det anseende som upp-
levts ha förlorats. Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan utsatt och 
förövare, eftersom de som medverkar till förtrycket själva kan vara utsatta.3  
 

 

Särskilt sårbara grupper 

Enligt Socialstyrelsen anses vissa grupper i samhället ha en särskild utsatthet 
för våld i nära relationer. De grupper som lyfts fram är äldre kvinnor, kvinnor 
med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor med miss-
bruks- och beroendeproblem, personer som utsätts för hedersrelaterat våld 
och förtryck, nationella minoriteter, HBTQ-personer samt personer med köns-
överskridande identitet eller uttryck. 
 
Grupperna är heterogena och kan överlappa varandra, varför en och samma 
person kan vara sårbar utifrån olika faktorer. Därför är det viktigt att tänka uti-
från olika sårbarhetsfaktorer som kan spela roll för individen, till exempel: 
 

 Okunnighet om de rättigheter man har. 
 Socialt och ekonomiskt beroende av närstående eller av samhället. 
 Konflikt mellan närståendes och andras förväntningar. 
 Isolering och ensamhet. 
 Beroende av andra för att klara vardagslivet. 
 Starkt beroende av våldsutövaren. 

 

Strategi mot våld 

Arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld är en kommunöver-
gripande angelägenhet som berör samtliga nämnder. Lagstiftning som beskri-
ver skyldigheten att arbeta mot våld finns kopplad till bland annat barnkon-
ventionen, diskrimineringslagen, skollagen och socialtjänstlagen. 
 
Våld i nära relation kan drabba invånare i alla åldrar, oftast i deras hemmiljö. 
Det kan vara personer som finns i kommunens verksamheter så som skola, 
fritidsverksamhet och omsorg, eller medarbetare som har sin anställning i 
kommunen. I arbetet mot våld ses de personer som lever i ett hem med våld 
som brottsoffer. Det gäller även barn som bevittnar våld, utan att bli utsatta för 
direkt fysiskt eller psykiskt våld, enligt barnfridslagen. Barn har enligt artikel 19 

 
3 Socialstyrelsen, Nationellt centrum för kvinnofrid samt Strategi mot våld i nära relat-
ion 2018-2022 i Östersunds kommun. 
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i barnkonventionen rätt att skyddas från våld, övergrepp och försummelse och 
det är kommunens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att skydda barnet. 
 

Utvecklingsområden 
För att motverka våld i nära relation behöver arbete ske på främjande, före-
byggande och behandlande nivå. Det ska innefatta följande strategiska ut-
vecklingsområden för kommunen: 
 

 Förebyggande och tidiga insatser ska genomföras för att motverka 
våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Arbetet ska ha fokus på 
kopplingen mellan våld och ojämställdhet, begränsande normer, 
kränkningar och attityder som glorifierar våld. Genom att tidigt arbeta 
med positiva värden skapas möjlighet för att våldet aldrig ska ske. 

 
 Det ska finnas en god kunskap om våld i nära relation hos den egna 

personalen och förtroendevalda. För att tidigt upptäcka våld behövs en 
medvetenhet om varningstecken och vikten av att våga fråga. Arbetet 
ska också synliggöra våld ur ett samhällsperspektiv. 

 
 Kommuninvånare ska ha tillgång till information om vilket stöd som 

finns för den som är utsatt eller utövare av våld i nära relation. 
 

 Stöd och hjälp ska erbjudas snabbt till de som har upplevt våld i nära 
relation eller är oroliga för att det kan ske. Stöd ska också erbjudas till 
de som har utövat våld eller är oroliga för att det kan ske så att de kan 
förändra sitt beteende och ta ansvar för sina handlingar. 

 
 

Organisation 

Samtliga nämnder har ett ansvar att arbeta för att policyn efterlevs och är 
känd.  
 
I kommunen finns ett nätverk mot våld med representanter från interna och 
externa verksamheter. Nätverket ska bevaka de behov som finns av kun-
skapshöjning och utveckling av arbetet samt samordna frågan på strategisk 
nivå. Nätverket ska arbeta utifrån perspektiven: 
 

 Barn, unga och familj. Främjande arbete genom fokus på positiva 
normer, jämställdhet, trygghet och nolltolerans mot kränkningar. Det 
ska finnas väl kända strukturer för orosanmälan, tidig upptäckt av och 
stöd till barn som lever i hem där det utövas våld. 
 

 Vuxna. Upptäckt och stöd till vuxna som lever i relationer där våld ut-
övas eller som själva utövar våld för att motivera till en förändring. 

 
 Medarbetare. Inom kommunen ska en beredskap finnas för upptäckt 

av våld som drabbar medarbetare samt förutsättningar att ge stöd. 
Stöd ska finnas för att lyfta frågan på arbetsplatsen. Stöd ska också 
ges till personal som arbetar i hemmiljöer och kan bevittna våld.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-09 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/250 

§ 195 Beslut om yttrande angående överenskommelse för 
hjälpmedel för förskola, skola och daglig verksamhet 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden att besluta avge bifogat yttrande som svar till 
Kommunstyrelsen samt rekommendera densamma att fatta beslut om 
att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat av 
direktionen § 84/2021 angående ett förslag till regional överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Direktionen har beslutat 
att ställa sig bakom överenskommelsen samt att rekommendera 
medlemskommunerna att fatta egna beslut i frågan. Innan kommunstyrelsen 
behandlar ärendet önskar de att social- och omvårdnadsnämnden lämnar sina 
synpunkter. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att 
avge bifogat yttrande som svar till Kommunstyrelsen samt 
rekommendera densamma att fatta beslut om att ställa sig bakom 
förslaget till överenskommelse.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande till Kommunstyrelsen angående remiss 

rörande överenskommelse för hjälpmedel för förskola, skola och daglig 
verksamhet”, socialchef Maria Olsson, 2021-10-19 

✓ Tjänsteskrivelse, ” Begäran om yttrande angående överenskommelse 
för hjälpmedel för förskola, skola och daglig verksamhet”, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-10-11. 

✓ Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut § 2021/84 
✓ Tjänsteutlåtande, Anneli Assmundsson Bjerde, 2021-06-01 
✓ Förslag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet inom Västra Götaland 
✓ Rapport Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-19 
 
Ärendenummer 
2021/250 Kommunstyrelsen 
   
Maria Olsson     
0502-60 64 01 
maria.olsson@tidaholm.se 
 
 
Yttrande till Kommunstyrelsen angående remiss rörande 
överenskommelse för hjälpmedel för förskola, skola och daglig 
verksamhet 
 
Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat av 
direktionen § 84/2021 angående ett förslag till regional överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Direktionen har beslutat 
att ställa sig bakom överenskommelsen samt att rekommendera 
medlemskommunerna att fatta egna beslut i frågan. Innan kommunstyrelsen 
behandlar ärendet önskar de att social- och omvårdnadsnämnden lämnar sina 
synpunkter, vilka avges enlig nedan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Yttrande till Kommunstyrelsen angående remiss rörande 
överenskommelse för hjälpmedel för förskola, skola och daglig verksamhet”, 
socialchef 
 
Utredning 
Individer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av hjälpmedel 
kan behöva samordnade insatser från hälso- och sjukvården, skola eller 
daglig verksamhet. Den bifogade överenskommelsen syftar till att förtydliga 
ansvaret och ge en likvärdighet i hela regionen.  
 
Den beskrivna ärendegången uppfattas som enkel och i mångt och mycket så 
som det redan fungerar i dagsläget, den är dessutom väl genomarbetad med 
hjälp av en tvärprofessionell grupp. Bedömningen görs att detta är bra som ett 
led i att tydliggöra ansvarsområden och att kommunen bör ställa sig bakom 
överenskommelsen.  
 
Barnrättsbedömning 
Överenskommelsen syfte är att individer, såväl barn som vuxna, snabbt ska få 
tillgång till de hjälpmedel som hen har behov av. En intention är även att 
erbjuda en likvärdighet i hela regionen. Utifrån ett barnrättsperspektiv är detta 
positivt och talar för att överenskommelsen ska godkännas.  
 
Utredningens slutsatser 
Med ovanstående för handen rekommenderas Kommunstyrelsen att ställa sig 
bakom angiven överenskommelse.  
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

Förslag till beslut 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avge bifogat yttrande som svar 
till Kommunstyrelsen samt rekommendera densamma att fatta beslut om att 
ställa sig bakom förslaget till överenskommelse.  
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-11 
 
Ärendenummer 
2021/308 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Begäran om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel 
för förskola, skola och daglig verksamhet 
 
Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat av 
direktionen § 84/2021 angående ett förslag till  regional överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Direktionen har beslutat 
att ställa sig bakom överenskommelsen samt att rekommendera 
medlemskommunerna att fatta egna beslut i frågan.  
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att social- och 
omvårdnadsnämnden lämnar sina synpunkter. 
 
Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn 
på ärendet, även innehålla en rekommendation om hur kommunstyrelsen bör 
besluta i ärendet. Yttrandet från social- och omvårdnadsnämnden ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-01-31. 
 
Även barn- och utbildningsnämnden kommer beredas möjlighet att yttra sig i 
ärendet.  
 
Bilagor:  
✓ § 84/2021 Protokollsutdrag ”Beslut om regional överenskommelse för 

hjälpmedel  förskola, skola och daglig verksamhet”   
✓ Förslag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet inom Västra Götaland  
✓ Rapport Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet 
✓ Tjänsteutlåtande - Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

VästKoms styrelse 
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2021-06-01 
Tjänsteutlåtande 
Framtaget av 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 

 

Till VästKoms styrelse: 

Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet 

Förslag på ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till överenskommelse och 

rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta 

egna beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 

samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig 

verksamhet. Överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger 

former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 

jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 

Bakgrund 
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårds-

huvudmannen för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska 

hjälpmedel, läromedel och grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för 

grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på situation och det aktuella syftet med 

hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller ett 

pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar 

gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och 

ta till vara den kompetens som finns hos huvudmännen gav Ledningsrådet för 

Medicintekniska produkter ett uppdrag till en tillfällig beredningsgrupp att förtydliga 

ansvaret för de berörda aktörerna. 

Beredningsprocess 

• En tillfällig beredningsgrupp med representanter från förskola, skola, daglig 

verksamhet och hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, primärvård och 

kommunal hälso- och sjukvård) har arbetat fram ett förslag till 

överenskommelse samt hanterat synpunkter på innehåll som inkommit efter 

synpunktsrunda i representanternas lokala nätverk. 

• Avstämning skedde med beredningsgrupp Handbok & Sortiment (inom den 

länsövergripande samarbetsorganisation för hjälpmedel) 2020-11-24. 

• Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2020-12-09 under förutsättning att det skrivs in i 

överenskommelsen att grundprincipen är att den även gäller privata 

verksamheter i Västra Götaland, vilket genomförts. 
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2021-06-01 
Tjänsteutlåtande 
Framtaget av 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 

 

• Den politiska beredningsgruppen (inom den länsövergripande 

samarbetsorganisation för hjälpmedel) ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-02-12. 

• Det Politiska Samrådsorganet, SRO ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-04-23 

Konsekvenser av förslaget 
Om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna 

vistas i skola eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, 

även vid dubbelförskrivning, kan det betyda att vissa produkter som idag bekostas av 

skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. 

Konsekvens av formuleringen att grundutrustning ska kunna användas av en eller flera 

personer kan bli att hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det 

endast är en person i verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för 

berörd verksamhet att anskaffa som grundutrustning.  

 

På grund av bristfälligt statistikunderlag har tänkbara kostnadsförskjutningar inte varit 

möjliga att beräkna. Därför redovisas endast en grov uppskattning, se bifogad rapport 

sid 5-6. 

 

 

Bilagor: 

Förslag Överenskommelse Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Järnström  Anneli Assmundson Bjerde 

VD, VästKom   Chef välfärdsutveckling, VästKom 
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Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet inom Västra Götaland 
 

Inledning 
En tillfällig beredningsgrupp med representation från förskola, skola, daglig verksamhet och 

hälso- och sjukvård har på uppdrag av Ledningsråd Medicintekniska produkter arbetat fram 

denna lokala överenskommelse. Avstämning har skett genom att överenskommelsen skickats 

ut för synpunkter till berörda verksamhetsområden. 

 

De verksamheter som omfattas av denna överenskommelse är: 

Förskola 

Förskoleklass 

Grundskola/grundsärskola 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 

Daglig verksamhet inom LSS 

Hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen 

Kommunal hälso- och sjukvård 

 

I denna överenskommelse benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola 

alternativt daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. Grundprincipen är att 

överenskommelsen gäller både offentlig och privat verksamhet.  

Bakgrund 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter rättigheten att 

leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. Enligt FN:s 

konvention om barnets rättigheter har alla barn samma rättigheter och lika värde. Inget barn 

får diskrimineras. Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.  

 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning 

och daglig verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på det aktuella syftet 

med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller pedagogiskt 

hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar gränsdragningen mellan 

huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir 

tillgodosett. 

 

Avtalsparter 
Parter för denna överenskommelse är Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i 

Västra Götaland (som huvudmän för hälso- och sjukvård, skola och daglig verksamhet).  

Syfte och mål 
Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 

utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att påtala 

vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den enskildes behov av 

hjälpmedel inom rimlig tid. 
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Ansvar  
Styrdokument 
Sjukvårdshuvudman: Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som samtliga huvudmän ställt 

sig bakom och ska tillämpa, se www.vardsamverkan.se. 

Skola: Skollag (SFS 2010:800). 

Daglig verksamhet: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)  

 

Ansvarsfördelning 

I tabell 1 beskrivs övergripande definitioner av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel 

samt grundutrustning. Ytterligare förklaring av begrepp samt dess tillämpning i Västra 

Götaland framgår av bilaga.  

 

Tabell 1. Personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning1  

 
Typ av hjälpmedel 

Personligt hjälpmedel för 

det dagliga livet 
Pedagogiskt hjälp- 

medel 

 
Grundutrustning 

Beskrivning Individuellt utprovad 

produkt som syftar till att 

bibehålla eller öka 

aktivitet, delaktighet eller 

självständighet genom att 

kompensera för en 

funktionsnedsättning. 

Pedagogiska hjälp- 

medel kännetecknas av 

att de huvudsakligen har 

som syfte att för den 

enskilda kompensera  

för en funktions-

nedsättning i lärande-

situationen. 

Utrustning som behövs 

för att tillgodose behovet 

hos en eller flera personer 

och som inte kräver 

någon mer omfattande 

individuell anpassning. 

Ansvarig huvudman Sjukvårdshuvudman   Skola   Skola/  

  Daglig verksamhet 

 
Sjukvårdshuvudman har ansvar för att 

• ge kunskap och råd inom ramen för professionernas kompetenser om den enskildes 

funktionsnedsättning, behov och förutsättningar. 

• förskrivare gör en bedömning av hjälpmedelsbehov. 

• prova ut personligt förskrivet hjälpmedel samt informera, instruera och träna. Detta 

görs vid behov i samråd med personal inom skola/daglig verksamhet och/eller 

personlig assistans. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel ger information och utbildning till 

berörd personal inom skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans i enlighet 

med Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel följer vid behov upp hjälpmedlet i 

samråd med skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans. 

 

Skola har ansvar för att 

• den pedagogiska verksamheten är anpassad och utrustad så att alla elever kan tillgodogöra 

sig undervisningen, både avseende lärmiljön och de pedagogiska hjälpmedel som används 

i undervisningen samt grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild elevs hjälpmedel och om dess funktion och användningsområde i 

undervisningen. 

 
1 Västra Götalands anpassning från rapporten: Samordning av hjälpmedel till barn och elever med 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2020) 
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• vid byte av skola, i god tid informera sjukvårdshuvudmannen så att information om 

personligt förskrivna hjälpmedel vid behov kan överföras. 

 
Daglig verksamhet har ansvar för att 

• verksamheten är anpassad och utrustad för dem som vistas där både avseende 

tillgänglighet och grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild persons hjälpmedel, om dess funktion och användningsområde. 

Samverkan 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel behöver ofta samordnade 

insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Samverkan 

behöver ske med den enskildes behov som utgångspunkt och vägledande princip. 

 

Den som identifierat eller fått kännedom om den enskildes behov av hjälpmedel ansvarar för 

att, efter samtycke med den enskilde/vårdnadshavare, kontakta berörda aktörer. Tillsammans 

upprättas en gemensam planering där det framgår vem/vilka som ansvarar för kartläggning av 

behov, hur behovet ska tillgodoses och följas upp. 

Jämställdhetsperspektiv 
Alla personer ska få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda på ett likvärdigt sätt. 

Medarbetare och chefer ska ha kunskap om genus och jämställdhet så att de kan analysera 

resultat för att göra förbättringar och att omotiverade skillnader åtgärdas. 

Implementering 
Huvudmännen ansvarar för att denna överenskommelse blir känd och tillämpas inom 

respektive ansvarsområde. 

I händelse av tvist 
Tvister löses i första hand på lokal chefsnivå mellan parterna. Den aktuella situationen ska 

lösas med  den enskildes bästa i fokus. Fortsatt oenighet/tvist ska lösas i enlighet med den 

regionala riktlinje som finns framtagen för hantering av oenighet på regional nivå.  

Uppföljning 
Ledningsråd MTP ansvarar för att överenskommelsen följs upp två år efter att den har trätt i 

kraft och därefter vid behov. 

Giltighet och omförhandling 
Överenskommelsen gäller från och med xxxx-xx-xx. 

Samtliga avtalsparter har när som helst rätt att påkalla förhandlingar om förutsättningarna för 

denna överenskommelse förändras. 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka undertecknande 

parter tagit varsitt exemplar.  
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Definitioner av begrepp och dess tillämpning i överenskommelsen 
(Bilaga till överenskommelsen) 

Hjälpmedel för det dagliga livet 
Hjälpmedel för det dagliga livet är en individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller 

öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. 

Exempel på hjälpmedel för det dagliga livet är rollatorer, griptänger, hörapparater, förstoringssystem 

och applikationer för påminnelser. Hjälpmedel erbjuds ofta som en del av habilitering eller 

rehabilitering.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel 
Hälso- och sjukvårdslagen omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete i regioner och kommuner, och den 

reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla personliga hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning. Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del av vård och behandling. De flesta 

hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter och omfattas 

därmed av lagen om medicintekniska produkter. Varje sjukvårdshuvudman (region eller kommun) 

fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som hjälpmedel.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel ska ge förutsättning för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet 

eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Hjälpmedel förskrivs endast till 

den stadigvarande bostaden och de miljöer där personen frekvent och regelbundet vistas i sitt 

dagliga liv. I Västra Götalandsregionen regleras förskrivning av Handbok för personligt förskrivna 

hjälpmedel. Där anges vem som får förskriva och utifrån vilka kriterier. Specialanpassade produkter 

är alltid personligt förskrivna. 

 

Utgångspunkten är att bara en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskriva till en och samma person. 

Innan dubbelförskrivning kan bli aktuell ska den fysiska miljön motsvara behoven hos dem som vistas 

där. Behov av dubbelförskrivning bedöms av förskrivaren utifrån patientsäkerhet och patientens 

behov. Exempel på situationer då dubbelförskrivning kan vara aktuell för att ge förutsättningar för 

vistelse på skola eller daglig verksamhet: 

• Hjälpmedel som är för skrymmande eller tungt för att flyttas till och från hemmet.  

• Hjälpmedel som kräver hälso- och sjukvårdskompetens för att göra inställningar eller anpassning 

• Hjälpmedel som kan påverkas av yttre faktorer vid transport, såsom hjälpmedel där inställningar 

ändras när de fälls ihop och/eller hjälpmedel med hjul som inte bör användas utomhus. 

• För att säkerställa den medicinska säkerheten som hjälpmedlet syftar till. 

 

Kostnadsansvaret för förskrivna hjälpmedel i Västra Götaland följer personens folkbokföringsort och 

fördelas mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. VGR har kostnadsansvar för 

personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18-årsdagen. Kommunen har hälso-och 

sjukvårdsansvar under vistelsetiden på daglig verksamhet, vilket innebär kostnadsansvar för 

hjälpmedel som endast används på daglig verksamhet. Det finns även personliga hjälpmedel för 

vuxna där VGR alltid har ansvaret. Kostnadsansvar för respektive produktgrupp framgår av 

produktanvisningarna i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
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Grundutrustning 
Förskolor, skolor och daglig verksamhet ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte behöva omfattande 

individuell inställning eller anpassning, som kräver hälso- och sjukvårdskompetens och/eller teknisk 

kompetens. De ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer som vistas i 

verksamheten. Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället 

förändras och varje kommun beslutar själv vad som ingår i grundutrustningen. Ett personligt 

hjälpmedel kan förskrivas när kravet på grundutrustning är uppfyllt men inte täcker det individuella 

behovet.  

Exempel på omfattande individuell inställning/anpassning är hjälpmedel med flera olika korrigerande 

tillbehör som behöver anpassas för att uppnå målet med hjälpmedlet.   

Pedagogiska hjälpmedel 
Pedagogiska hjälpmedel kompenserar i inlärningssituationer och är tänkta att användas i 

utbildningssituationen av en specifik elev. Exempel på särskilda läromedel eller utrustning med 

anpassade programvaror kan vara tidsstöd för att förstå och passa tider, programvara som läser upp 

text eller läromedel i alternativa format som kompenserar för en funktionsnedsättning i 

lärsituationen.  

 

Skolan ansvarar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. I ansvaret ingår att 

tillhandahålla läromedel och pedagogiska hjälpmedel. Skolans ansvar gäller hjälpmedel som 

huvudsakligen är kunskapsbärande, som utan större svårigheter kan användas av flera elever och 

som inte behöver någon omfattande individuell anpassning. (Handbok för förskrivning av personliga 

hjälpmedel) 

 

Arbetstekniska hjälpmedel 
Arbetstekniska hjälpmedel är hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador 

uppstår i arbetet. Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön.  
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Hjälpmedelsutredningen ” På lika Villkor” SOU 2017:43 

https://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou- 

201743/ 

 

Hälso- och sjukvårdslag, SFS 2017:30 https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/ 

dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

Lag om medicintekniska produkter, SFS 1993:584 https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/ 

dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993584-om-medicintekniskaprodukter_ 

sfs-1993-584 

 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SFS 1993:387 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-

stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387  

 

Skollag, SFS 2010:800 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svenskforfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

 

Socialstyrelsens kartläggning ”Samordning av hjälpmedel till barn och elever med 

funktionsnedsättning” 2020 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6852.pdf 
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Bakgrund  

Problembeskrivning 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och 

grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. 

Beroende på det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett 

personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket 

komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och ta till 

vara den kompetens som finns hos huvudmännen på bästa sätt har ett dokument efterfrågats 

som förtydligar ansvaret för de berörda aktörerna.  

Tidigare lokala utredningar och aktiviteter i Västra Götaland 

Det tidigare Samarbetsrådet för Västra Götalandsregionen och VästKom gav 2006 ett uppdrag 

till en arbetsgrupp att konkretisera och exemplifiera grundutrustning inklusive pedagogiska 

hjälpmedel i barnomsorg/skola. Syftet med uppdraget skulle vara att skapa en samsyn i Västra 

Götaland om gränsdragning mellan grundutrustning, pedagogiska hjälpmedel och personliga 

hjälpmedel i barnomsorg/skola. Arbetsgruppen kom dock fram till att det inte var möjligt att 

enas om en specificerad lista. 
 

Dåvarande Hjälpmedelsinstitutet (HI) tog fram en vägledning 2008 för hur ansvars-

fördelningen borde se ut. Det konstaterades att kommuner och landsting har ett delat ansvar 

för att barn och elever med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel i skolan, ska få 

tillgång till sådana. Utredarna föreslog att det skulle tas fram lokala överenskommelser mellan 

primärkommunerna och landstingen då samverkan och samarbete mellan olika vårdgivare är 

nyckeln till ett framgångsrikt stöd till medborgarna. Efter att frågan diskuterats i det 

dåvarande gemensamma Samarbetsrådet för hjälpmedel i Västra Götaland beslutades att 

tillämpa vägledningen från Hjälpmedelsinstitutet utan att en mer formell lokal 

överenskommelse togs fram. Ett ställningstagande gällande detta skrevs på 2008-11-18, av 

Dan Gustafsson VästKom och Mikael Forslund Handikappförvaltningen (nuvarande 

Habilitering & Hälsa). 
 

I ett försök att förtydliga de olika ansvarsdelarna för hjälpmedel tog Habilitering & Hälsa 

fram ett dokument 2013 där olika produktområden på sexställig ISO-kodsnivå angav vad som 

borde betraktas som grundutrustning i förskola, skola respektive särskola. Detta dokument har 

dock inte fastställts och undertecknats av berörda.  
 

 

Uppdragsbeskrivning 
Ledningsrådet Medicintekniska produkter gav i december 2019 ett uppdrag att skapa en 

tillfällig beredningsgrupp med syfte att tydliggöra ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet. I uppdraget ingick att särskilja vad som är pedagogiskt hjälpmedel, 

grundutrustning, lokalanpassning samt personligt förskrivet hjälpmedel.  

Den tillfälliga beredningsgruppen förväntades starta i februari 2020.  
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Deltagare i den tillfälliga beredningsgruppen 

Ann Trbovsek, Daglig verksamhet SDF Östra Göteborg 

Ann-Sofie Lönn, Daglig verksamhet Lidköping 

Annica Garpebring, grundsärskola i Alingsås 

Charlotte Stigh-Brüsin, förskola och skola, Sjuhärad (från hösten 2020 som referensperson) 

Annika Flytström, Primärvårdens hjälpmedelsenhet 

Linda Augustsson, hälso- och sjukvård Marks kommun 

Stina Nyström, Habilitering och hälsa 

Anette Alfredsson, hjälpmedelssamordnare för VGR och de 49 kommunerna 

 

 

Arbetsformer 

Avgränsningar 

Ansvarig huvudman för skola eller daglig verksamhet har ansvar för lokalanpassningar. 

Beredningsgruppen upplevde ingen generell gränsdragningsproblematik avseende detta, 

varför lokalanpassningar inte omfattats i gruppens arbete.  

 

I uppdraget ingick att även inkludera privata aktörer inom förskola, skola och daglig 

verksamhet, men detta har inte fokuserats på eftersom Socialstyrelsen (2020) bedömer att 

särskilda överenskommelser behöver göras med privata aktörer. I detta sammanhang kan dock 

nämnas att privata aktörer som är utförare av skolverksamhet eller vård och omsorg i Västra 

Götaland på uppdrag av en kommun i länet, kan avropa grundutrustning från 

Hjälpmedelscentralens sortiment. En förutsättning är dock att kommunen har avtal med 

Hjälpmedelscentralen gällande grundutrustning. Kravet är också att beställande verksamhet 

kan visa upp ett godkännande från den berörda kommunen. 

 

Beredningsgruppen har diskuterat problematik med att varje enskild kommun själv kan 

besluta om vad som ingår i grundutrustningen, men har bedömt att denna fråga inte kan lösas 

inom ramen för uppdraget. 

Genomförda aktiviteter 

Arbetsgruppen startade sitt arbete först 2020-03-26 på grund av att det tog längre tid än 

förväntat att bemanna gruppen. Gruppen har träffats vid sju tillfällen fram till 2020-11-23 och 

de flesta mötena har genomförts på distans. Deltagarna har utöver mötena var och en förberett 

frågor, bearbetat material och inhämtat information. 

 

De verksamheter som omfattas är förskola, förskoleklass, grundskola/grundsärskola, 

gymnasieskola/gymnasiesärskola, daglig verksamhet inom LSS, 

hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunal hälso- och 

sjukvård. I denna rapport benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola alternativt 

daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. 

 

Beredningsgruppens arbete har till stor del utgått från figur 1, som beskriver olika vägar att få 

tillgång till ett hjälpmedel. De röda ovala ringarna i bilden åskådliggör att diskussionerna 

framförallt handlat om ansvarsfördelning gällande behovsbedömning, hjälpmedel enligt HSL 

(personligt förskrivna), grundutrustning (både inom skola och daglig verksamhet) samt 

pedagogiska hjälpmedel i skola. 
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Figur 1Beskrivning av olika vägar för att få tillgång till hjälpmedel. (Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel) 

Beredningsgruppen inledde sitt arbete med diskussioner om vad deltagande upplever fungerar 

bra och vad som skulle kunna fungera bättre. Under arbetets gång framkom att en viktig 

aspekt för samsyn och en god samverkan mellan olika aktörer grundas i att tolka och använda 

begrepp och termer på liknande sätt. Genom hela arbetsprocessen har beredningsgruppen 

därför haft fokus på att diskutera definitioner och tillämpning av olika begrepp kopplade till 

uppdraget. Representanter från förskola och skola har bedömt att samma krav på 

grundutrustning kan gälla inom alla de skolformer som omfattas i uppdraget. 

Omvärldsbevakning 

Förutom den referenslitteratur som anges i referenslistan har inspiration inför 

beredningsgruppens arbete hämtats från dokument och överenskommelser i andra regioner, 

som funnits tillgängliga på internet. En rapport från Socialstyrelsen som publicerades i juni 

2020 har utgjort ett stöd i arbetet med att ta fram förslag på en lokal överenskommelse. 

 

Resultat 
Beredningsgruppens arbete har resulterat i ett förslag till överenskommelse som till stor del 

bygger på rekommendationer publicerade av Socialstyrelsen (2020). Utöver de övergripande 

definitionerna av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning som 

presenteras i Socialstyrelsens rapport lämnar beredningsgruppen förslag på lokal tillämpning 

utifrån förutsättningar i Västra Götaland. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 

jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. Förslag på överenskommelse finns bilagd. 

Synpunktsrunda gällande överenskommelsen 

Beredningsgruppens medlemmar har var och en skickat ut utkast på överenskommelsen i sina 

respektive nätverk. Synpunkter på innehållet i överenskommelsen har lämnats via framtagen 

svarsmall. Verksamheter från följande områden har lämnat synpunkter: 

• Barn- och utbildningsförvaltning 

• Förskole-/grundskoleförvaltning 

• Gymnasie-/vuxenutbildningsverksamheten 

• Socialförvaltning 

• Nätverk inom Funktionshinder, daglig verksamhet 

• Koncernkontoret, hälso- och sjukvårdsstab 

• Habilitering & Hälsa 
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• Hemsjukvård och rehabilitering 

• Regionhälsan 
 

Totalt har beredningsgruppen tagit emot drygt 90 synpunkter på olika avsnitt i 

överenskommelsen, varav cirka hälften innehöll positiva kommentarer och övriga innehöll 

förslag om redaktionella eller innehållsmässiga justeringar. Alla inkomna synpunkter 

sammanställdes i en matris. Några frågeställningar ansåg beredningsgruppen redan var 

besvarade i överenskommelsen, varför dessa inte åtgärdats. Några kommentarer handlade om 

frågor som beredningsgruppen bedömt inte går att lösa inom ramen för detta uppdrag. 

Förslag till beslut  

Beredningsgruppen föreslår att Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 

Götaland antar föreliggande förslag till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet.  

 

För att uppnå en jämlik hantering i hela Västra Götaland krävs att samtliga kommuner ställer 

sig bakom och tillämpar överenskommelsen. Privata aktörer som driver verksamhet på 

uppdrag av Västra Götalandsregionen eller av en kommun kan omfattas av 

överenskommelsen, om detta framgår i uppdraget till den privata aktören. 

Konsekvensanalys av förslag i lokal överenskommelse 

För att stärka patientsäkerheten och öka tydligheten avseende ansvarsfördelning är 

beredningsgruppens samlade bedömning att förändringar behöver göras i Handbok för 

förskrivning av personliga hjälpmedel utifrån följande förslag i lokal överenskommelse: 

1. Den enskildes behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna 

vistas i skola eller daglig verksamhet ska tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, 

även i de fall detta skulle innebära förskrivning av två likvärdiga hjälpmedel 

(dubbelförskrivning), vilket kan betyda att vissa produkter som idag bekostas av skola 

eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. Se formuleringar 

under rubriken Personligt förskrivna hjälpmedel på sidan 10 (tredje stycket).  

2. Grundutrustning ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer 

som vistas i verksamheten, vilket förtydligar nuvarande krav på grundutrustning som 

anger att vissa verksamheter ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Konsekvensen av föreslaget tillägg kan bli att 

hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det endast är en person i 

verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för berörd verksamhet att 

anskaffa som grundutrustning.  

 

Statistik gällande förslag i överenskommelsen 
De kommuner, i dagsläget 48, som tecknat avtal med Hjälpmedelscentralen gällande 

grundutrustning kan avropa hjälpmedel ur Hjälpmedelscentralens sortiment. För att belysa 

storleksordningen på en uppskattad kostnadsförskjutning, enligt beskrivningen för konsekvens 

punkt 1. ovan, har statistik inhämtats från Hjälpmedelscentralen gällande hyreskostnader för 

grundutrustning i september 2020. De underlag som gick att få fram har dock stora brister 

som härrör från att varje beställande enhet själv väljer ”kundnamn”, vilket inte alltid 

avspeglar vad det är för typ av verksamhet. Med anledning av detta har det inte varit möjligt 

att få fram rättvisande data som avser kostnader för daglig verksamhet. För att ändå kunna 

göra någon form av uppskattning visas därför endast statistik inom skolans område där 

sökning i underlagen gjorts på ”skol” och ”gymn”. 
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Ett antagande som tillämpats vid genomgång av statistiken är att hjälpmedel med olika 

inställnings-/anpassningsmöjligheter samt med flera valbara tillbehör (såsom knästöd, bålstöd, 

huvudstöd, höftstöd, underarmsstöd, svankstöd, bäckenstöd, sidostöd eller ankelstöd) borde, 

utifrån beredningsgruppens förslag, vara ett hälso- och sjukvårdsansvar och därmed ett 

personligt förskrivet hjälpmedel. Huvudhjälpmedel som överensstämde med antagandet 

markerades i underlaget och utgjorde grund för nedanstående kostnadsberäkning, se tabell 1. 

Statistikunderlaget omfattar totalt 13 315 artiklar (huvudhjälpmedel och tillbehör), varav cirka 

4500 utgör grundutrustning inom skola. 

 
Tabell 1. Kostnader grundutrustning 

Hyreskostnad september 2020 i VG Summa Andel 
Grundutrustning, totalt 

 

       1 327 298 kr 100 % 

Grundutrustning, skola 

 

Cirka 300 000 kr    23 % av grundutrustning, total  

Hjälpmedel i skola med många 

inställningsmöjligheter och valbara 

tillbehör  

Cirka   90 000 kr  30 % av grundutrustning, skola 

 

Sammanfattningsvis blir konsekvensen att den grovt uppskattade månadskostnaden på 90 000 

kr, enligt exemplet, istället skulle belasta vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvar.  

Den tillgängliga, om än bristfälliga, statistiken visar att andelen hjälpmedel (grundutrustning) 

med flera olika inställningsmöjligheter och tillbehör är färre inom daglig verksamhet, vilket 

därför troligen inte leder till stora kostnadsförskjutningar. 

 

Beredningsgruppen tror att det i vissa fall kan bli en kostnadsförskjutning från personligt 

förskrivet hjälpmedel till grundutrustning på grund av att nuvarande regelverk tillämpas olika 

i Västra Götaland. Eventuell kostnadsförskjutning avseende detta har beredningsgruppen inte 

sett vara möjlig att beräkna. 

 

 

Kvarstående frågor att hantera 
• Om Ledningsråd Medicintekniska produkter ställer sig bakom förslaget till lokal 

överenskommelse behöver också ställning tas avseende den fortsatta beslutsgången.  

• Om överenskommelsen tecknas av samtliga berörda parter krävs en revidering i Handbok 

för förskrivning av personliga hjälpmedel enligt beskrivna konsekvenser.   

• I beredningsgruppens förslag är fristående privata aktörer exkluderade. Denna 

avgränsning har gjorts då Socialstyrelsen (2020) bedömer att särskilda överenskommelser 

behöver göras med privata aktörer.  

• Kartläggning av behov och möjlighet avseende en gemensam grundutrustningslista för 

samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-09 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/274 

§ 196 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 
 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
nämnden besluta att hos folkhälsorådet ansöka om 18 500 kr till 
utbildning för individ- och familjeomsorgens öppenvårdsgrupp. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller ansökan till folkhälsorådet om 18 500 kr till utbildning för 
individ- och familjeomsorgens öppenvårdsgrupp för att kunna erbjuda samtal 
till barn i åldern 7-18 år med metodstöd. 
 
Enligt rutin skall ansökningar om folkhälsomedel passera nämnden innan 
ansökan görs till folkhälsorådet. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att hos 
folkhälsorådet ansöka om 18 500 kr till utbildning för individ- och 
familjeomsorgens öppenvårdsgrupp. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Ansökan om folkhälsomedel”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-11-09. 
✓ Ansökan om folkhälsomedel 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-09 
 
Ärendenummer 
2021/274 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan om folkhälsomedel 
 
Ärendet 
Ärendet gäller ansökan till folkhälsorådet om 18 500 kr till utbildning för 
individ- och familjeomsorgens öppenvårdsgrupp för att kunna erbjuda samtal 
till barn i åldern 7-18 år med metodstöd. 
 
Enligt rutin skall ansökningar om folkhälsomedel passera nämnden innan 
ansökan görs till folkhälsorådet. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Ansökan om folkhälsomedel”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2021-11-09. 
✓ Ansökan om folkhälsomedel 

 
Barnrättsbedömning 
Ansökan om folkhälsomedel bedöms ligga i linje med barnrättsperspektivet då 
målet med satsningen är att stärka barns utveckling och att förebygga psykisk 
och fysisk ohälsa. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att hos folkhälsorådet 
ansöka om 18 500 kr till utbildning för individ- och familjeomsorgens 
öppenvårdsgrupp. 

 
Sändlista 
Folkhälsorådet 
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 Tidaholms kommun 
Socialförvaltningen 
Torggatan 26 
522 83 Tidaholm  

 

Socialförvaltningen IFO 
Postadress: 522 83 Tidaholm  

Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A  |  Telefon: 0502-60 63 64  |  Mobil: 0701-91 74 63 
E-post: Josephine.andersson@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

Ansökan Folkhälsomedel 
 
Sökt belopp: 18 500 kr 
 
Utbildning och material 6348:- ex.moms för fyra pesoner 
Resa och logikostnad uppskattas till ca 12 000:- för fyra personer. Ansökan gäl-
ler även logi då avresa samma dag inte möjliggör att vara på plats när utbild-
ningen startar. 
 
Vad är det ni ser som behöver utvecklas ? 
Kommunens/öppenvårdens att erbjuda samtal till barn 7-18 år med metodstöd. 
 
Vad är syftet med satsningen ? 
Syftet är att öka barns delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda 
information och stöd till barn som lever i hem där något av följande finns:  

• missbruks- eller spelproblem 
• psykisk sjukdom 
• psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning 
• en allvarlig fysisk sjukdom/skada 
• avlidit 

 
Vad är målet med satsningen ? 
På lång sikt är målsättningen att stärka barnets utveckling och att förebygga 
psykisk och fysisk ohälsa. Detta kan i sin tur minska risken att barnen för det 
sociala arvet vidare. 
 
 
Beskriv konkret vad ni avser göra samt under vilken tidsperiod 
Erbjuda barn i målgruppen en metod för att stötta de barn som lever i hem med 
ovanstående upplevelser/problematik. Om denna utbildning genomförs kan 
kommunen erbjuda barn och ungdomar detta stöd löpnade över tid, det blir en 
bestående insats/service som kan erbjudas så länge kompetensen finns i öp-
penvården. 
 
Vilken är målgruppen för satsningen ? 
Barn 7-18 år som lever i hem där det finns en förälder eller annan vuxen som 
är i beroende, har psykisk eller fysik ohälsa/skada eller som avlidit. 
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 2/2 
 
 

 
 
 
Beskriv satsningens totala kostnader och dess finansiering 
Satsningens totala kostnad ansöks om till Folkhälsomedel. Ansökan omfattar 
utbildning, utbildningsmaterial, resa till och från utbildning och logi för en natt på 
utbildningsort för samtliga fyra familjebehandlare ansökan gäller. När utbildning 
är genomförd finansieras satsningen inom familjebehandlarnas ordinarie tjäns-
ter. 
 
Beskriv hur satsningen kan kopplas till folkhälsorådets tre prioriterade 
områden ("psykisk hälsa", "tidiga insatser" och "ett aktivt och delaktigt 
liv") 
Psykisk hälsa:  genom att stötta barn i utsatta livssituationer och 

hjälpa dem att inte bära skuld genererar positiv ef-
fekt inom psykisk hälsa.  

 
Tidiga insatser:  Att stötta och hjälpa dessa barn/ungdomar tidigt i li-

vet minskar risken att dessa barn/ungdomar senare 
i livet utvecklar psykisk ohälsa och/eller beroende-
problematik 

 
Ett aktivt och delaktigt liv:  Barn och ungdomar är en prioriterad grupp för folk-

hälsa. Kan barn/ungdomar i denna målgrupp erbju-
das stöd bidrar det till att de kan öka chansen till ett 
aktivt och delaktigt liv. 

 
 
 
Sökande: Socialförvaltningen Tidaholm 
 Öppenvården/IFO 
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