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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2018-10-30 

SN § 100 

Ändring av dagordningen 

Förslag till beslut 
Ordförande föreslår följande tillägg till dagordningen: 

• Sekretess - Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § l p. FB 
• Revidering av delegeringsordning 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om samtliga förslag om tillägg till dagordningen antas och 
finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Följande tillägg till dagordningen görs: 
- Sekretess - Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § l p. FB 
- Revidering av delegeringsordning 

Utdragsbestyrkande 



~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 5 
2018-10-30 

SN § l 02 

Socialförvaltningen informerar 

Sammanfattning 
Stabschef informerar om att Mikael Mann enhetschef hemtjänsten Herrljunga 
landsbygd har sagt upp sig och att förvaltningen nu ser över organisationen. 

Informationen läggs till handlingarna. 



~ 8 HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2018-10-30 

SN § 103 

Byte av IT -plattform 

Sammanfattning 
IT -chef, IT -arkitekt och processledare verksamhetsutveckling IT informerar om 
projektet Caterpillar och byte avIT-plattform från Novell till Microsoft, samt 
utvecklingen av funktioner som detta kommer att innebära för verksamheterna. 
Implementeringen av Caterpillar kommer att innebära ett behov av förändrade 
arbetsprocesser. Projektet förväntas i olika utsträckning påverka runt 2000 
anställda i Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2018-10-30 

SN § 104 DNR Postlista SN 2018:13 

Lagen om valfrihet (LOV) 

Sammanfattning 
Stabschef informerar om tidigare fattade beslut avseende lagen om valfrihet 
(LOV). 

Informationen läggs till handlingarna. 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sid 8 
2018-10-30 

SN § l 05 DNR SN 34/2018 

Rutin för riktade stadsbidrag 

Sammanfattning 
SAS/kvalitetssamordnare informerar om rutinen för riktade statsbidrag som har 
upprättats på uppdrag av revisorerna. 

Informationen läggs till handlingarna. 



~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2018-10-30 

SN § 106 DNR SN 18/2018 

Månadsuppföljning per 2018-09-30 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har sammanställt en rapport rned budget och prognos för 
helåret 20 18. 

Socialförvaltningen prognostiserarett överskott för 2018 på 50 t kr. T prognosen 
ingår resultatfäring av flyktingbuffert för nyanlända rned l 200 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-19 
Månadsrapport per 2018-09-3 O 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner månadsrapporten och lägger den till 
hand l i n garn a. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden godkänner månadsrapporten och lägger den till 
handlingarna. 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2018-10-30 

SN & 107 DNR SN 72/2018 

Förstudierapport demenscenter Hagen 

Sammanfattning 
Socialnämnden har beslutat att genomföra en förstudie för att utveckla Hagen till 
kommunens demenscentrum. En förstudie har genomförts och utifrån förstudien 
föreslås nämnden besluta att påbörja projektering av Hagen som demenscentrum 

Förstudierapport har utgått från två tidigare nämndbeslut 
SN§ 17/2017-02-28: Utveckling av Hagen till demenscenter 
SN§ 13/2018-01-30: Förstudie: Hagen utvecklas till Herrljunga kommuns 
demenscenter 

Målgruppen för Demenscentrum är personer med demenssjukdom som behöver 
olika former av stöd. Demenscentrum riktar sig också till anhöriga till personer 
med demenssjukdom. Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka efter 
2022 när antalet äldre personer i befolkningen ökar vilket innebär en stor 
framtida utmaning för samhället. Ett demenscentrum innebär samordning av 
kompetens och resurser i syfte att utveckla spetskompetensen. Vidare ska 
demensboende, dagverksamhet, korttidsvård, avlösning/växelvård samordnas i 
ett demenscentrum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-19 
Underlag från pågående detaljplanering från bygg- och miljöenheten 
Ideskiss från arkitekten- Skiss förstudie Hagen Herrljunga, situationsplan 
Boverket - Information om statligt stöd till bostäder för äldre personer 
Programhandling 2016-11-24 Fåraberget Falköping. Nybyggnad av 
demensboende 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden lägger återrapporteringen om Förstudie Hagen till 
handlingarna 

• Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att i samråd med 
tekniska förvaltningen ta fram ett projektdirektiv för Hagens utbyggnad 
med 40 platser. Förslaget presenteras på socialnämndens sammanträde 
2018-11-27. 

• Socialnämnden beslutar att Förstudierapport demensboende Hagen delges 
Kommunfullmäktige. 

Inger Gustavsson (L) bifaller förvaltningens förslag . 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMN DEN 

Justerandes s•gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2018-10-30 

Forts. § 107 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden lägger återrapporteringen om Förstudie Hagen till 
handlingarna 
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att i samråd med tekniska 
förvaltningen ta fram ett projektdirektiv för Hagens utbyggnad med 40 
platser. Förslaget presenteras på socialnämndens sammanträde 2018-11-27. 
3. Socialnämnden beslutar att Förstudierapport demensboende Hagen delges 
Kommunfullmäktige. 

Expcdico·"s till: Kommunfullmäktige 
För kiinnedom Tekniskn nämnden 
till: 



~D HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2018-10-30 

SN § 108 DNR SN 37/2018 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS 2018-09-30 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Denna 
rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h§ SOL och 28h § LSS. Anledning 
till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. Ett rapporterat ärende 
gällande ej verkställt beslut om särskilt boende för äldre är vid 
rapporteringstillfället verkställt. Väntetiden har varit fyra månader och en vecka. 

Totalt har 11 ärenden gällande kontaktperson rapporterats. Tre av dessa är 
avbrott i verkställt beslut, det vill säga kontaktpersonerna har avsagt sig 
uppdragen. Fem av de rapporterade ärendena är vid rapporteringstillfället 
verkställda. Ett ärende är avslutat av annan orsak. 

Väntetiden för verkställighet gällande kontaktperson har varit mellan ca fyra 
månader upp till l år och 8 månader. Ett av dessa ärenden är föremål för 
behandling hos tillsynsmyndigheten, IVO för eventuell ansökan till domstolen 
om särskild avgift. IVO har den 12 oktober inte beslutat i ärendet. Ett rapporterat 
ärende gäller ledsagarservice, väntetid per den 3 O september, fyra månader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-12 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-09-30 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut en! igt SOL och LSS per 2018-09-30 till 
hand l i n garn a. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 13 
2018-10-30 

Forts. § l 08 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden föreslår Komn1Unfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-09-30 till 
handlingarna. 

Exprdir1·ns lill: Kommunfullmaktige 
För kfinnC'c.Jom lill: RcvisoJerml 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 



~g HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 14 
2018-10-30 

SN § 109 DNR SN 70/2018 

Öppna jämförelser -Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 
2018? 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. 
Därför fick cirka 220 000 äldre personer under våren en enkät med frågor om vad 
de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickades till alla personer 65 år och 
äldre med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende. Totalt svarade 56 procent 
av dem som blev tillfrågade. Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda 
äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett 
brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras 
och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot 
omsorg tycker. Både inom hemtjänst och särskilt boende i Herrljunga så är det en 
högre andel positiva svar i årets resultat än år 2017 gällande att ha kännedom om 
vart man vänder sig med synpunkter och klagomål. Det är bra då detta har varit 
en central del i förvaltningens arbete med ständiga förbättringar. 

Resultatet för Herrljunga visar vidare på att i flertalet frågor är det en mindre 
andel positiva svar 2018 än år 2017. Inom hemtjänsten har resultatet på nio 
frågor försämrats inom frågeområden för brukares delaktig och påverkan, 
personalens utförande och tillgänglighet samt bemötande. Inom särskilt boende 
har resultatet på 13 frågor ett försämrat resultat bl. a. gällande mat och måltider, 
aktiviteter och utevistelse. På nationell nivå men även till viss del på regional 
nivå visar resultaten generellt på ett försämrat resultat i jämförelse med år 20 J 7 

Under hösten kommer kvalitetssamordnare inbjuda enhetscheferna till möten för 
analys av resultaten av årets öppna jämförelser. Resultaten bör kunna vara ett bra 
underlag för mål och aktiviteter 2019 inom såväl hemtjänst som särskilt boende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-1 0-15 
Sammanställning Öppnajämförelser-Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 
2018 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden lägger informationen om öppna jämförelser mom 
äldreomsorgen 2018 till handlingarna. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2018-10-30 

Forts. § l 09 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden lägger informationen om öppna jämförelser inom 
äldreomsorgen 2018 till hand! ingarna 



~ ~ HERRLJUN-GA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2018-10-30 

SN § 11 O DNR SN 2/20 18 

Revidering av delegeringsordning 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen köper tjänsten familjerätt från Borås stad i alla förutom 
faderskapsbekräftelse S-protokoll (enklare handläggning där föräldrarna är 
överens om vem som är far). Utifrån detta behöver socialnämndens 
delegeringsordning kompletteras så att familjerätten i Borås har behörighet att 
företräda nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-l 0-29 
Socialnämndens delegeringsordning SN§ 93/2018 -l 0-02 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner revideringen av socialnämndens 
delegeringsordning. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden godkänner revideringen av socialnämndens 
delegeringsordning. 

Expcdic-•·as till: Kom m unstyreisen 
För kännedom 
1ill: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-30 

SN § 111 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr M eddelande.förteckning DNR 

Domar inkomna under tidsperioden VS 

2 

3 

4 

2018-10-02--2018-10-29 

Protokoll FSG 2018-10-18 

Protokoll KPR/KFR 2018-09-25 

KS § 14 J /2018-09-24 Kontorslokaler 
socialförvaltning 

Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Postlista SN 
2018:14 

Postlista SN 
2018: 

SN 106/2017 

Sid 17 
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SOCIALNÄMNDEN 

Juste,andes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2018-10-30 

SN § 112 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 
2018-09-01--2018-09-30 

Följande delgeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

Nr Delegationsbe.\'lut 

2 

3 

Delegeringsbeslut - IFO, 
fattade under tidsperioden 
2018-09-01- -2018-09-30 

Delegeringsbeslut -bistånd, 
fattade under tidsperioden 
2018-09-01- -2018-09-30 

Delegeringsbeslut -färdtjänst, 
fattade under tidsperioden 
2018-09-01--2018-09-30 

Socialnämndens beslut 

DNR 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns 



Bilaga 1, § 106/2018-10-30 

DIARIENUMMER: SN 2018-18 

FASTST ÄLLD/INSTANS . Socialnämnden 

VERSION: 

SENAST REVIDERAD: 

GILTIG TILL: 

DOKUMENT ANSV AR: Socialchef 

Manadsrapport 
per den 2018-09-30 

Med prognos för 2018-12-31 
Socialnämnden 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 



Bilaga 1, § 106/2018-10-30 

SAMMANFATINING 
Socialförvaltningen prognosliserar ett överskott per september på 50 tia. I denna prognos ingår 

resultatfäring av nyktingbufferl för nyanlända med l 200 tkr samt bufferten under fönraltningsledning 
med 2 l 00 tkr. Myndighet redovisar ett oförändrat underskott på 4 900 tkr, socialt stöd behåller sin 
prognos på +l 700 tkr exkl resultatfäring av flyktingbuffert Placeringar av både vuxna och barn, höga 
kostnader på grund av inhyrda konsulter ger ett underskott medan personlig assistans SFB ger ett 
överskolt på gnmd av färre brukare. Augusti månads prognos av ensamkommandeverksamheten 
kvarstår. Vård och omsorg redovisar en prognos på -l 750 tkr. Sommarens höga kostnader för inhyrda 
sjuksköterskor samt överbeläggning på korttidsboendet är de stora orsakerna till underskottet. 

Driftredovisning 

V år d och omsorg 

V år d och omsorg Hemtjänst Herrljunga 
-400 -600 Landsbygd 

V år d och omsorg Hemtjänst Herrljtmga 
Tätort 

Vård och omsorg Hemtjänst Ljung 
Vård och omsorg Stöd i ord.boende 
V nr d och omsorg I-lagen säbo 
Vård och omsorg Hemgården demens 
V år d och omsorg Hälso och sjukvård 
V ii r d och omsorg Hemgården omvårdnad 

Socia !t stöd 
Socialt stöd Funktionshinder 
Socialt stöd Verkställighet 
Socialt stöd Ensamkommande 
Socialt stöd Sysselsättning 

l~elastnr bufferten 

900 o 
o o 

-1 000 o 
-300 -100 

o -130 
-2 300 

varav 
budgeterat 

-7 ()()() -l 249 

o 



Bilaga 1, § 106/2018-10-30 

Pn>gnos per kostnadsslag (rcsultatpåvcrkandc) 

lintäkter -44 828 -49 778 4 950 o 
3 Personalkostnader 170 997 175 657 -4 660 - I 040 

4 Lokalkostnader, energi, VA 10 955 10 955 o o 
5 Övriga kostnader 63191 63 591 -400 o 
6 Kapitalkostnad 909 749 160 o 

Prognos per vcrl<samhctsom•·ådc (rcsultattJåverl<ande) 

[Jii;----;- ;· •: .. - ' . ' . ' ' .. - - : ' l 
[": _ , ·, 1 .",. • • _ ' Ar Ar Ar Förändr . 
i ' l l:- . -· · . ·Vhtomrade · Bud et Pro no~ DitT a·u nos 
10 Nämnd- och 
styre l se ve r k sa m het 631 481 150 o 
26 Miljö- och hälsoskydd 100 100 o o 
50 Social verksamhet gemensamt 19 482 16 332 3150 100 
51 Vård och omsorg 121050 122 690 -1640 -1 140 

52 LSS 28615 27 295 1320 o 
53 Färdtjänst 2 665 2 315 350 o 
591FO 25 446 30116 -4 670 o 
60 Flyktingmottagande o -1200 1200 o 
61 Arbetsmarknadsåtgärder 3 236 3 046 190 o 

2 



Bilaga l,§ 106/2018-10-30 

Redovisning av orsaker och §tgärder 

Socialnämnd 
Oförändrad prognos frän förcgacndc uppföljning 

Förvaltningsledning 
Bufferten mwänds l i Il all läcka undersko U i andra verksamheter. Socialchef arbetar under höslen ä\ en 

som tf teknisk chef. detta bidrar till en positiv prognos. 

Myndighet 
Prognosen frän föregående manad kvarstår. Inhyrd personal avslutas per 31 oktober. Verksamhelen 

arbetar med alt se Ö\ er placering ar. nagra har kunnat avslutas. 

Centralt stöd 
Prognosen förbättras på grund av beräknade lägre kostnader för limpersonal resterande del av året. 

Ökade omsorgsavgifter och högre intäkter färd~jänst är andra orsaker till överskott. 

Gemensam verksamhet vJrd och omsorg 
Vakanta tjänster under året bidrar till överskott. Ej ulllYttjade investeringsmedel bidrar till ett överskott 

på kapitalkostnader. Felbudgetering på Hemgården har flyttats hit är lyft som ett överskott. 

Hemtjäns0 Ljung/ Herrljunga tätort och landsbygd 
En extra planerare har funnits i verksamheten hela året. Budgeterade medel för nyckelfria lås samt 

trygghetskamera kommer inte atl utnyttjas under 2018. Försämrad prognos 600 tkr 

Stöd i ordinärt boende 
Prognosen kvarstår. Överbeläggning under första delen av året bidrar till underskott. !dagsläget finns 7 s l 

inskrivna i korttidsverksamheten. 

Särsklit boende/ Hagen och HemgJrden 
Prognosen försämras. Extra förstärkning på enheter, heltidsprojektet har satt igång på delar av 

Hem gården. 

Hälso- och sjukvJrd 
Prognosen kYarstar. Sommarens extra kostnader kanuner inte att kunna arbetas in. 

Gemensam verksamhet Socialt Stöd 
Oförändrad prognos En halv cnhctschefs~jänst sparas in vid sammanslagning m lvä enheter 

Funktionshinder 
Oförändrad prognos Budgeterat med brukare som inte längre är akiuell. Använt en del av överskolltill 

alt anställa en samordnare. 

Sysselsättning 
Oförändrad prognos. Vakanttjänst AME under del av året bidrar till ett överskott. 

Individ och fami/jeomsorg/ verkställighet 
Introduktionsenheten redovisar+ l 200 tkr som är resultatfäring av flyktingbuffert för nyanlända 

ankomna ar 2013 Verkställighet prognosliserar +200 tkr vilket är oförändrat från föregående månad. 

3 
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Ensamkommande 
Ca 7 000 tkr tas från bufferten. Oförändrad prognos från föregående uppföljning 

Schablonintäkten från Migrationsverket täcker inte verksamhetens kostnad. Nu finns bara stödboende 

kvar i kommunens regi men lokalhyra kvarstår för HvB Stationsvägen och Verkstadsgatan. I dagsläget 

finns 13 personer i verksamheten, varav 8 i stödboende och 5 i familjehem. 

SOCIALFÖRVALTNING 

Magnus Stenmark Jenny Andersson 

Socialchef Controller 

4 
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HERRLJUNGA KOMMUN SOCIAL-
FÖR V AL TNINGEN 
Aniko Andersson 

Förstudierapport demensboende Hagen 

Sammanfattning 

Tjänsteskrivelse 
2018-10-19 

DNR SN 72/2018 73 l 
Sid l av 4 

Socialnämnden har beslutat att genomföra en förstudie för att utveckla Hagen till 
kommunens demenscentmm. En förstudie har genomförts och utifrån denna så föreslås 
nämnden besluta att påbörja projektering av Hagen som demenscentrum. 

Förstudierapport har utgått från två tidigare nämndbeslut: 
SN§ 17/2017-02-28: Utveckling av Hagen till demenscenter 
SN § 13/2018-01-30: Förstudie: Hagen utvecklas till Herrljunga kommuns demenscenter 

Målgruppen för Demenscentmm är personer med demenssjukdom som behöver olika 
former av stöd. Demenscentnun riktar sig också till anhöriga till personer med 
demenssjukdom. 
Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka efter 2022 när antalet äldre personer i 
befolkningen ökar vilket innebär en stor framtida utmaning för samhället. 

Ett demenscentmm innebär samordning av kompetens och resurser i sy·fte att utveckla 
spetskompetensen. Vidare ska demensboende, dagverksam het, korttidsvärd, 
avlösning/växelvård samordnas i ett demenscentrum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 20 18-10-19 
Underlag från pågående detaljplanering från bygg- och miljöenheten 
Ideskiss från arkitekten- Skiss förstudie Hagen Herrljunga, situationsplan 
Boverket - Information om statligt stöd till bostäder för äldre personer 
Programhandling 2016-11-24 Fåraberget Falköping. Nybyggnad av demensboende 

Förslag till beslut 
• Socialnämnden lägger återrapporteringen om Förstudie Hagen till handlingama 
• Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att i samråd med tekniska 

förvaltningen ta fram ett projektdirektiv för Hagens utbyggnad med 40 platser. 
Förslaget presenteras på socialnämndens sammanträde 2018-11-27. 

• Socialnämnden beslutar att Förstudierapport demensboende Hagen delges 
Kommunfullmäktige. 

Aniko Andersson 
Verksamhetschef Aldreomsorg 

Herrljunga kommun, Box 20 l, 524 23 Herrljunga 
Telefon 05 13-170 00 • Telefax 0513-171 33 

Besöksadress Torget l, Herrljunga 
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

Bakgrund 
Nu lägesbeskrivning. 

SOCIAL-
FÖR V AL TNINGEN 
Aniko Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2018-10-19 

DNR SN 72/2018 731 
Sid 2 av 4 

I Herrljunga kommun finns ett stort behov av demensboende för äldre personer med 
demenssjukdom. Förstudien skall utmynna i förslag tilllokalförsörjning för kommunens 
framtida demenscentmm och dess stödverksamhet i Herrljunga. 

Syftet med fårstudien består i att utreda förutsättning, möjligheter och ekonomiska 
konsekvenser till att bygga om befintliga fastigheten med boende för äldre med 
demenssjukdom, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. 

Förstudien jämte kalkyler för planerad tillbyggnad utgör beslutsunderlag för 
ställningstagande i Kommunfullmäktige. 

Om investeringsbeslut fattas, kommer fårstudien att användas som utgångspunkt för fortsatt 
arbete för att få till stånd modemt demensboende för äldre personer med demenssjukdom 
i Herrljunga Kommun 

Behov 
I arbetet med fårstudien har representanter för Socialförvaltningen och Tekniska 
förvaltningen tillsammans med konsulter tagit fram en lösning av äldreboende i befintlig 
fastighet som skall motsvara de krav på en god och trygg miljö som blivande boende och 
anställda kräver. 

Förslagen till tillbyggnation utgår från de krav på äldreboende som bygglagstiftningen 
ställer samt behov som identifierats av Socialförvaltningen i Herrljunga kommun. 

Boendet tillgodoser gällande tillgänglighetskrav . 

Utifrån SCBs statistik kommer antalet personer som är över 85 år att öka i Herrljunga med 
240 28 %jämfört med antalet äldre idag. Denna ökning genererar ett ökat antal platser pä 
SÄBO. Den största ökningen av äldre, som förväntas vara i behov av särskilt boende, sker 
mellan aren 2022 till 2027 men även innan dess ökar dc äldre i antal. 
Tabellen nedan visar ökningen av platser under prognosperioden. 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

Totalt 
Ar SÄBO* 

2018 82 
2019 
2020 84 
2021 
2022 88 
2023 
2024 
2025 
2026 

2027 103 

SOCIAL-
FÖR V AL TNINGEN 
Aniko Andersson 

Demensu Omvårdnad 
63 28 

63 21 

66 22 

77 26 

Hemtjänst*** 
190 

209 

216 

250 

Tjänsteskrivelse 
2018-10-19 

DNR SN 72/2018 73 l 
Sid3av4 

*Beräkningen baserar sig på att 14% av de över 80 år och l %av de mellan 65-79 år är i 
behov av särskilt boende och att omsättningen per plats och år är l, l individer. 
**Ca 60 %av alla som har behov av särskilt boende beräknas ha demen.s-.~'fukdom. 
***23% av de över 80 år och 4% av de mellan 65-79år. 

Socialnämnden har beslutat att utveckla Hagen till kommunens demenscentra. Detta 
innebär att all verksamhet kopplad till demenssjukdom ska samlas på Hagen och då även 
all fackkompetens bör samlas här för att kunna arbeta på ett kvalitetssäkert sätt och för att 
kunna utveckla arbetet inom demenssjukdom. 

Realiserbarhet 
Som bilaga finns underlag från pågående detaljplanering från Bygg och Miljöenheten samt 
ideskiss från arkitekter. 

Kostnadsberäkning 
Investeringskostnad baserat på Cifm-enheternafl-ån Falköping. Omkring 80-100 mkr eller 
20 000 kr kvadratmeter. 
Bidrag frän boverket ska beaktas vid uträkning av kvadratmeterpris 
Tomtmark - beroende vem äger marken 

Driftskostnad 
Kostnadsslag 
40 nya platser- hyra, kost, personal, larm, arbetskläder 111.111 . , 

dock 22 platser flyttas frän Hemgårdens demens över 
Sjukskötcrskekostnader, 2 åa extra 
Enhetschef. l äa 
Rehab. l åa 
Möbler, porslin, 111.111 

TT-kostnader ex datorer, användare 111.111 

Kostnad 
12 583 tkr 

l 200 tkr 
700 tkr 
600 tkr 
400 tkr 
130 tkr 
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SOCIAL-
FÖR V AL TNINGEN 
Aniko Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2018-10-19 

DNR SN 72/2018 731 
Sid 4 av 4 

För att göra Hagen till kommunens demenscentra behöver personer, som idag bor på 
Hemgården demens. flytta till Hagen. Detta innebär, utifrån prognos, att lokaler frigörspä 
Hemgården. Där är planen att socialförvaltningens administrativa lokaler ska skapas. 
Därigenom så kan förvaltningen lämnaTB-huset och delar av Thors hus. 

Något som behöver utredas vidare är daglig verksamhets placering, om de ska vara kvar på 
Hagen eller flyttas till andra lokaler. 

Referensprojekt 
Pågående byggnation av demenscentnun i Falköping enligt bilaga. 
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DETALJPLAN 
Herrljunga kommun, Västra Götalands län 

Planbeskrivning 

Samråd 2018-XX-XX 

HANDLINGAR 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 

Plankarta med bestämmelser 

Behovsbedömning 

Fastighetsförteckning 

r . . ~ 
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PlANENS UPPDRAG OCH SYFTE 
Socialnämnden har 2017-11-28 §XX uppdragit åt Bygg-och miljöförvaltningen att påbörja detaljplanear
bete över del av Herrljunga 6:3 och del av Hagen 15 för att skapa möjlighet för demensboende. 
Kommunstyrelsen har 2018-09-24 §XX uppdragit åt Bygg- och miljöförvaltningen att påbörja detaljplanear
bete över del av Herrljunga 6:3 för att skapa möjlighet för bostäder. 

Det befintliga äldreboendet Hagen ska utvecklas till kommunens demenscentra. För att kunna samla all 
kompetens samt att kunna erbjuda boende till personer med demenssjukdom behöver äldreboendet Hagen 
byggas ut. Detaljplanens syfte är därför att pröva möjligheten till ny bebyggelse av demensboende på del av 
fastigheten Herrljunga 6:3 och del av Hagen 15. Genom projektet förväntas ca 40 lägenheter tillskapas, med 
inriktning mot demensvård. I områdets östra del, på del av fastigheten Herrljunga 6:3, möjliggörs ca 25 nya 
bostäder i form av radhus, parhus och/eller kedjehus. 

Genom planförslaget skapas förutsättningar för ett demenscentra samt nya bostäder i Herrljunga tätort och 
förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget bidrar till både ökad service och 
ett variationsrikt utbud av boendeformer i Herrljunga kommun. 

Planområdet är centralt beläget i östra delen av Herrljunga tätort med närhet till såväl service och kollektiv
trafik, som grönområde och rekreation. Planområdet bedöms lämpligt för bebyggelse i två våningar. Detalj
planen säkerställer även bevarande av fornlämningar som finns på platsen. 

PLANPROCESSEN 
Planändringen har stöd i översiktsplanen, är inte av stor vikt eller har principiell betydelse, medför inte en 
betydande miljöpåverkan och är inte av betydande intresse för allmänheten. Planen bedöms därmed enligt 5 
kap 7 § PBL genomföras med standardförfarande. Bygg- och miljönämnden kan besluta om antagande. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark
och vattenresurser enligt Mj ljöbalken. Inga riksintressen eller områden med särskilda bestämmelser för hus
hållning med mark och vatten berörs av den planerade förändringen av markanvändningen inom planområ
det. 

PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är centralt beläget i östra delen av Herrljunga tätort . Området gränsar i väster till Hagens 
äldreboende, i norr till en begravningsplats och småhusbebyggelse kring Sveagatan I öster och söder 
gränsar planområdet till småhusbebyggelse kring Harabergsgatan, Arvidsgårdsgatan, Ringvägen och 
Andregatan . 

Området är idag ett obebyggt och delvis kuperat blandskogsområde. Genom området finns några upptram
pade stigar. Planområdet omfattar ca 3,2 ha. 

Markägoförhållanden 

Herrljunga kommun äger marken inom planområdet 
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TIDIGARE STÄllNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan 

Planändringen har stöd i Oversiktsplan 2017-2035 för Herrljunga kommun 
Oversiktsplanen beskriver att bebyggelse som äldreboende har stor betydelse för kommuninvånarnas 
tillgång till service. Nybyggnation av denna viktiga funktion stämmer väl överens med den övergripande 
viljeriktningen att förtäta inom befintliga miljöer för att optimalt nyttja befintlig service, infrastruktur mm, 
samt ge förutsättningar för bättre kommunikationer, ökat serviceunderlag samt ett minskat energibehov 

Detaljplanen skapar möjlighet att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller därmed 
översiktsplanens mål att öka antalet invånare i tätorten. 

I översiktsplan ens användningskarta anges för planområdet ny/ändrad stadsbygd som områdesanvändning 
med bostäder och skola som preciserad användning. Förslaget anses gå i linje med översiktsplanens intent
ioner även gällande markanvändning, då bostäder är den övergripande användningen i föreslaget planom
råde. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Den aktuella fastigheten är inte redovisad i de antagna "Riktlinjerna för bostadsförsörjning 20 16-2020" men 
faller väl inom ramen för den ambition som riktlinjerna anger. 

Planändringen gör det möjligt att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset ut
vecklingsplanens mål att öka antalet bostäder i tätorten. Genom att delvis inrikta bostadsbyggandet mot den 
största behovsgruppen, ökande andelen äldre, möjliggörs så kallade flyttkedjor vilket kan innebära generat
ionsskiften i exempelvis äldre småhus. 
Vidare anger riktlinjerna att bostadsområden ska lokaliseras med närhet till service för att minimera framtida 
transportkostnader för samhället såsom hemtjänst, skolskjuts och i samband med drift och underhåll. 
Bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha hög tillgänglighet och ligga i närheten av 
kommunikation. 
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För området gäller idag två detaljplaner För den västra delen av planområdet, inklusive befintliga Hagens 
äldreboende, gäller en stadsplan antagen 13 december 1945 Förslag till ändring och utvidgning av 
Hcn·ljunga municiJmlsamhällc. 

Enligt gällande detaljplan är medgiven markanvändning allmänt ändamål om maximalt tre våningar samt 
allmän platsmark avsedd för park eller plantering. Marken inom området används idag för äldreboende samt 
ett närströvområde. 



Bild 2. Utklipp ur gällande detaljplanfrån 1978 'Frästegårdenförslag till stad1plan ''Del avföreslaget 
planområde inom streckad svart markering. 

Enligt gällande plan är medgiven markanvändning park, planering eller skyddsområde. I gällande plan går 
en gångväg genom området från norr till söder. Marken inom området används idag som ett närströvområde. 

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan att särskild miljökonsekvensbeskriv
ning enligt miljöbalken krävs. Underlag för behovsbedömning finns som bilaga till detaljplanen. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2:2 ska miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken (MB) 5:3 iakttas vid pla
nering och planläggning Planen bedöms inte leda till att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

Ett nollalternativ, d.v.s. ingen ändring av gällande planer medför att outnyttjade delar av området förblir out
nyttjade eftersom gällande plan inte ger utrymme för den bebyggelse som läget motiverar. Det medför att 
behovet av ett demenscentra och bostäder på föreslagen plats i Herrljunga tätort inte kan tillgodoses. 

FÖRUTSÄTININGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Befintlig bebyggelse 
lnom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Det finns en teknisk anläggning inom norra delen av plan
området, en transformatorstation, som förslås detaljplaneläggas. Direkt angränsande till området i väster är 
Hagens äldreboende, som är en utbred byggnadskropp uppförd i en våning I övrigt gränsar planområdet till 
småhusbebyggelse i en till två våningar. 
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Bild 3. Foton som illustrerar planområdets direkt angränsande bebyggelse 
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Natur 
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Harabergets hembygdsgård och en värdekärna för natur och rekreation ligger ca 500 meter från planområ
det 

Fornlämningar 
Fornlämningar är skyddade enligt KML 2 kap och får inte skadas. Herrljunga kommun liksom övrig 
kulturbygd i Västergötland är rik på fornlämningar från framför allt förhistorisk tid. 

En arkeologisk utredning i området är utförd av Arkeologerna SHM i juli 2018, i samband med 
detaljplanearbetet Inom planområdet finns två fornlämningar dokumenterade, gravhög RAÄ Herrljunga 
l 0: l samt stensättning RAÄ Herrljunga l 0:2. En avgränsning av fornlämningarna har gjorts av 
länsstyrelsen. Ett område ca 25 meter kring fornlämningarna skyddas och föreslås planläggas som allmän 
platsmark- natur. 

Hi/d 5. Utklippfrån Riksantikvarieämbetesfornsök 

Gravhög RAÄ Herrljunga 10:1 
Invid Hagens sjukhem finns en stor hög som ligger på en blockrik moränförhöjning vilket ger högen ett mo
numentalt utseende och större storlek än i verkligheten. Undersökning av högen gjordes 1931 och högen är 
daterad till 400-500 talet efter Kristus. Högen är 18meter i diameter och 2,5 m hög. 

stensättning RAÄ Herrljunga 10:2 
Nordöst om högen (strax intill gångvägen), finns det en stensättning som är 13 meter i diameter. 

Risker och buller 
Det rekommenderade vägnätet för far! igt gods i Herrljunga kommun utgörs av väg 181, som är sekundär 
transportväg för farligt gods. Planområdet ligger ca 400 meter från den sekundera transportvägen och 
bedöms dä1för inte vara i närheten av tunga transporter eller farligt gods. 

Järnvägen Västra stambanan är primär led för farligt gods. Avstånd till Västra stambanan är ca 400 meter 
Riskbedömning avseende transporter med farligt gods behövs inte göras i detaljplaner för områden som 
ligger utanför en zon på 150 meter från järnväg. 

Området bedöms inte vara utsatt för bullernivåer över gällande riktvärden enligt förordningen om 
trafikbuller (20 I 5: 216). 
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Riksintresse totalförsvaret 
Områden som har betydelse för totalförsvaret ska enligt miljöbalken 3 kap 9§ så långt som möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. 
Planområdet ligger inom försvarets influensområde för luftrum. Riksintresset omfattar bl. a hela Herrljunga 
tätort och bedöms inte påverkas av planförslaget 

Ny bebyggelse 

Detaljplanens syfte är att prövamöjligheten till att bygga ett demensboende samt nya bostäder i Herrljunga 
tätort. Förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. 

Befintliga äldreboendet Hagen, väster om föreslaget planområde, ska utvecklas till kommunens demenscent
rum. För att kunna samla all kompetens samt att kunna erbjuda boende till personer med demenssjukdom 
behöver Hagen byggas ut. Projektet föreslås omfatta 40 nya lägenheter. Byggnaderna föreslås uppföras i ett 
plan, men möjlighet att i framtiden uppföra en andra våning skapas med detaljplanen. 

Nya bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus i två plan skapas i östra delen av planområdet Föresla
gen skiss rymmer ca 25 nya bostäder. Befintlig gatustruktur med Sveagatan, Prästgårdsgatan och Andrega
tan sammanlänkas genom den nya kommunala gatan som föreslås i planförslaget 

•• - ..... _ .... ·-·· 
.. " ........ ... 

• 
• 

Hi/d 6. Förlag över möjlig bebyggelse inom planområdet 

·- - ......... _ .. - .-

l 
l 

l ' 

l J 
L~ 
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Tillfart till demensboendet i västra delen av planområdet sker genom befintlig infart från Sveagatan i nord
väst. Nya parkeringsplatser för bil och cykel skall anordnas i samband med byggnationen. Förutom parke
ringar för de boende ska även behov av personalparkering och besöksparkering tillgodoses. 

Tillfart till bostäderna i östra delen av planområdet sker via de befintliga gatorna Sveagatan, Prästgårdsgatan 
och Andregatan. Gatustrukturen sammanlänkas genom föreslagen ny gata. 

Allmänna ledningar 
Ny bebyggelse kan anslutas till det kommunala ledningssystemet för VA samt till kommunens fjärrvärme
nät. 

Markförhållanden 
Marken i området har inga väsentliga nivåskillnader. De geotekniska förhållandena, huvudsakligen sand och 
sandig morän utgör inget hinder för etablering av föreslagen bebyggelse. Markfuktigheten i området är del
vis hög. 
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Hi/d 7. Marl~fuktighetskarta där hlåfärg Pi sar områden med högre marVuktighet. Timmerwebh CJJ/·,' 

Risk för skred och ras inom området föreligger ej. Herrljunga är lågriskområde för radon. För fastställande 
av grundläggningsmetod erfordras geoteknisk undersökning. 

Inom området har det inte drivits någon verksamhet som kunnat förorsaka markföroreningar. 



Offentlig och kommersiell service 
Bilaga 2, § 107/2018-10-30 

Kvarteret Hagen ligger centralt i Herrljunga tätort, vilket gör att service och handel är lättillgänglig. 

Herrljunga centrum med torget vid kommunhuset som viktigt offentligt rum och Storgatan med dess utbud 
att but1ker och service finns på drygt800meters avstånd. Även bibliotek och sim- och idrottshallligger 
i nom 800-1 200 m från området. Herrljungajärnvägsstation ligger ca l 000 m från planområdet 

De kommunala förskolorna Lyckan och Ugglan finns i Herrljunga tätort, ca 800m från planområdet Hors
byskolan F-6 finns ca 1200 m från planområdet Kommunens högstadium är Altarpskolan 7-9, vilken också 
ligger inom ca 1200 m från området. 

GENOMFÖRANDEFRÄGOR,HUVU DMANNASKAP 
Beskrivningen av genomförandefrågor har inte någon rättsverkan. Avgöranden i frågor som rör fastighets
bildning, gemensamma anläggningar för avlopp m. m. regleras genom respektive speciallag. 

Tidplan-planprocessen 

Planen genomförs med standardförfarande 

Samråd och granskning kvartal 3 2018 

Antagande kvartal l 2019 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den tidpunkt då planen får laga kraft. Detaljplanen fortsätter att gälla även 
efter genomförandetidens utgång såvida inte kommunen fattar beslut om att upphäva detaljplanen eller att en 
ny detaljplan upprättas för området. 

Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Anläggning Anläggningens Genomförande-an- Driftsansvarig 
ägare svarig 

Allmän plat.mutrk 

NATUR Herrljunga kommun Herrljunga kommun Herrljunga kommun 

LOKALGATA Herrljunga kommun Herrljunga kommun Herrljunga kommun 

GC-väg Herrljunga kommun Herrljunga kommun Herrljunga kommun 

V A-ledningar Herrljunga V att en AB Herrljunga kommun Herrljunga Vatten AB 

El, tele, bredband Herrljunga Elektriska AB Herrljunga Elektriska AB Herrljunga Elektriska AB 

Gatubelysning Herrljunga Elektriska AB Herrljunga Elektriska AB Herrljunga Elektriska AB 

K varters nutrk 

BD Fastighetsägare Fastighetsägare Fastighetsägare 

B Fastighetsägare Fastighetsägare Fastighetsägare 

Fastighetsrättsliga frågor 



Allmänt 
Bilaga 2, § 107/2018-10-30 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. 

All mark inom planområdet ägs idag av Herrljunga kommun 

Fastighetsbildning 

Den del av fastigheten Herrljunga 6:3 som planläggs för demensboende ti !Iförs fastigheten Hagen 15 som 
innefattar befintliga Hagens äldreboende. 

De nya radhus, parhus, kedjehus som föreslås med detaljplanen bildar egna fastigheter genom lämplig lant
mäteriförrättning_ 

Allmän platsmark inom planområdet ligger kvar inom del av fastigheten Herrljunga 6:3. 

Avtal 

Herrljunga kommun träffar avtal med fastighetsägare om villkoren för förvärv. 

Set·vitut/ ledningsrätt 
Ledningsrätt erfordras BD? Markförlagda allmänna ledningar kan dras på allmän platsmark fram till tomt
gräns. 

Ekonomiska frågor 

Mm·k l fastighetsbildning 

Alla kostnader förenade med fastighetsbildning i samband med detaljplanearbetet belastar Herrljunga kom
mun. 

Plan- och bygglovavgift 

Kommunen får en l. 12 kap 9-11 §§ PBL ta ut kostnader för åtgärder som behövs för att upprätta detaljplaner 
genom s. k. planavgift Vid bygglovsprövning inom planområdet ska plan- och bygglovsavgift en!. kommu
nens taxa tas ut för bygglovspliktiga åtgärder. 

Övl"iga kostnadet· 

Avgifter för anslutning till VA, fjärrvärme och bredband belastar exploatören. Anslutningskostnad betalas 
vid köp av fastigheterna en!. en av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Avgift för gatukostnad ska inte tas ut. 

Tekniska frågor 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Nya fastigheter förses med all
slutningspunkter för dricks-/spillvatten. Möjlighet till V A-anslutning finns i anslutning till området. Befint
liga V A ledningar genom nordvästra delen av planområdet omlokaliserasmed detaljplanens genomförande. 

Dagvatten ansluts till kommunens dagvattenledningar. Samtidigt skall det tas om hand lokalt och så långt 
möjligt inom fastigheten genom infiltration i mark. För dagvattenanläggningar inom kvartersmark svarar 
fastighetsägaren. 

El, tele och bt·edband 
Transformator som täcker områdets behov finns i området. Möjlighet till anslutning till det kommunala led
ningssystemet för bredband samt till kommunens fjärrvärmenät finns i anslutning till området. 
Ledningsnät för el, tele och bredband finns i planområdets nordvästra del. Dessa ledningar bör kunna ligga 
kvar i sitt nuvarande läge med hänsyn till redovisad plankarta. 



Pm·keringar Bilaga 2, § 107/2018-10-30 

Placering av nya parkeringsplatser inom fastigheterna skall ske i samråd med Plan-och byggenheten i sam
band med bygglovsprövningen. 
Placering och behov av antal nya p-platser för bil och cykel för demenscentrat utreds i bygglovsskedet 

MEDVERKANDE 
Planen har upprättats av kommunarkitekt Emil Hjalmarsson med Lena-Britt Björklund som administrativt 
stöd. Medverkande konsulter från Metria AB har varit planarkitekterna Ida Bellman, Viktor Ljungström och 
Kajsa Rieden. 

Bygg- och miljöförvaltningen Herrljunga kommun. 



l ~ 

'l 
J l 

b 

; 

100 

J 

A2 Skala 1 :1000 
A4 Skala 1 :2000 

DetalJplan f/jr del av Herrljunga 6 J H och del av Hagen 15 

err1JUnga kommun 

Antagande 

Laga kraft 



r 

r t 

l ~ ~ r 1 
J l 

l l 

1-

HAGEN HERRLJUNGA 
SKISS FORSTUOIE 
SITUAllONSPL.AN 

- -.. -·--

'j Il 

1 l' 

Bilaga 3, § 107/2018-10-30 

= = =;..:::::;;;;;L.. ___c-=-~===---·· 
/) l \ 

t' ' ' 
·'--r--' 

l ENf~ 

,, 

~~HERRLJUNGA KOMMUN 

l 

l 

l 
d d l 
l l ~ 1 

H.A"'IU 

l 
l 

.. 
I,..INGI:t~ J 

l 

iJ .. 

-~ 

' ~ - l 
' l 

S•&\& 1~00 1& ) 1 
$•Jll 1 ~00 1411 
~---~- t---+~ -f--f--1 
o ~ 10 JU s~ 

FLUGSNAPPAR[N 

KROOK & TJÄDER • 



HAGEN HERRLJUNGA 
SKISS FÖRSTUDIE 
PLAN FORSTUDIE 

- .. ·"*" ,,., ... 

~~~ 
~[U HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga 3, § 107/201S-l0-30 

$~,Il~ l !0•) l~ l l S~U.II/0~ llll KRO . !",-!-''t'-1-1-1-l----,\-i, OK & TJÅDER • 
'Il 



ra 
PRINCIPSEKTION 
NYA AVDELNINGAR 

l NSPIRATIONSBI LD 
VINTERTRADGÅRDfTORGYTA 

HAGEN HERRLJUNGA 
SKISS FORSTUDIE 
SEKTIOO REF BILDER 

Q fkkm• 

In 
:' .:1 , . 

~~HERRLJUNGA KOMMUN 

D l 
; , ,.1.· .... --

S~!LA l NO IBI 
SULJ 1100 1~11 

'-""''--1-l--i-+-I-I-1--I-1+-1+1-I-+-1--H 
o l 1 ~ 10 

Bilaga 3, § 107/2018-10-30 

~r l ; • 

KROOK & TJÄDER • 



HAGEN HERRLJUNGA 
SKISS FÖRSTUOIE 
HAGEN BEF HUS 2 

;; HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga 3, § 107/2018-10-30 

KROOK & TJÄDER • 
•Il• 1\.41 M 
~H• IJo:l nib 

!'111-lf ' HI I . ,, 



Bilaga 4, § 1.07/2018-10-30 

Information om 

statligt stöd till bostäder 
för äldre personer 

00 

00 

' . ._ 

' l ' ' • 
' l ••• 

Boverket 

o 
o 
o 

• 



Syfte med stödet 

Vad menas med särsl<ilda 
boendeformer för äldre? 

Vad menas med hyresbos
täder för äldre personer på 
den ordinarie bostadsmark
naden? 
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Här beskriver vi översiktligt reglerna för stödet till bostäder 
för äldre personer. Informationen är utförlig men inte hel

täckande. För att få en fullständig bild av de regler som gäl
ler för stödet behöver du ha tillgång till både förordningen 

(SFS 20l6:848) och Boverkets föreskrifter (BFS 20l6:9). 
Båda författningarna finns på Boverkets webbplats: 

www.boverket.se 

Syftet med stödet är att det ska byggas fler bostäder för äldre 

personer, som särskilda boenden och trygghetsbostäder. Stödet får 

lämnas för 

l. ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana 

särskilda boendefonner som avses i S kap. S § social~jänstlagen 

(2001:4S3) 

2. ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer pä den 

ordinarie bostadsmarknaden 

3. anpassning av gemensamma utrymmen i, eller i anslutning till, 

byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller 

bostadsrätt. 

Stödets inriktning är att skapa lier hyresrätter för äldre personer. Du 

kan alltså inte få stöd för att bygga bostadsrätter. När det gäller 

punkt 3 och det stöd som fär lämnas för anpassning av gemcnsam

nHl utrymmen omfattas både hyres- och bostadsrätthus. 

Siirsldlt boende är elt individuellt bchovsprö\ al boende som ges 

med stöd av socialtjänstlagen och som verkställs i en särskild 

boendeform med service och omvärdnad för äldre För all kunna bo 

i ett särskilt boende krävs enligt socialtjänstlagen en bistandspröv

ning och alt kommunen beslutar om bistand . 

Med hyresbostäder fiir äldre personer på den ordinarie bostads

marknaden menas enligt stödförordningen (SFS 2016:848) bo

stadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, 

hobby och rekreation som främjar gemenskap och trygghet. I, eller i 

anslutning till, sådana bostadslägenheter och utrymmen ska det 

dagligen finnas personal som på olika sätt kan stödja de boende 

under vissa angivna tider, eller ska det finnas tillgång till andra 

gemensamma tjänster. Bostäderna kan vara hyresrätt eller koopera

tiv hyresrätt. Ytterligare ett krav är att bostäderna ska innehas av 

personer som har fyllt 6S är. När det gäller makar, sambor eller 

syskon räcker det att en av personerna har fyllt 6S år. Exempel pä 

bostäder är trygghetsbostäder och seniorbostäder. 

För att få stöd krävs att bostäderna uppfyller definitionen i stycket 

ovan. Det ska alltså finnas sädana gemensamma utrymmen som 



Vad menas med anpassning 
av gemensamma utrymmen? 

Ny- eller ombyggnad 

Bilaga 4, § 107/2018-10-30 

anges, tillgång till daglig personal eller andra gemensamma tjänster 

och de boende ska ha fyllt G5 år. Daglig personal innebär personal 

alla dagar i veckan, inklusive lördag och söndag. Det finns inget 

krav i förordningen på etl visst antaltimmar vm:je dag eller på 

personalens arbetsuppgifter, men det fömtsätts röra sig om ett antal 

angivna timmar var:ie dag och att personalen på olika sätt ska kunna 

stödja de boende. 

I stället för personal kan det finnas tillgång till andra gemensamma 

~jänster. Dessa tjänster ska då finnas i eller i m1slutning till bostads

lägenheterna och de gemensamma utrymmena för måltider smn

varo, hobby och rekreation. 

Med anpassning av gemensamma utrymmen menas förbättringar 

som främjar kvarboende för äldre personer genom ökad tillgänglig

het och trygghet. Stödet gäller förbättringar av gemensamma 

utrymmen, i eller i anslutning till, en byggnad som upplåts med 

hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Det kan exempelvis 

röra sig om förbättringar i utrymmen såsom trapphus, tvättstugor, 

soprum, lokaler och andra gemensamma utrymmen. 

Stödet för att bygga hyresbostäder ges för både ny- och ombygg

nad. För ombyggnad av befintliga hyresbostäder för äldre personer 

på den ordinarie bostadsmarknaden krävs alt det blir ett nytillskott 

av antalet bostäder. Befintliga trygghetsbostäder eller seniorboslä

der får därför inte stöd om dc byggs om och fortsäller att drivas som 

trygghetsbostäder eller seniorbostäder, om det inte tillkommer llcr 

bostäder än tidigare. Dock får tillskottet inte göras genom delning 

av en bostadslägenhet till l1era bostadslägenheter. Vanliga hyreslä

genheter får byggas 0\11 till exempelvis tiyrgghetsbostäder och rä 
stöd. Det antallägenheter som byggs om kommer då all utgöra 

nytillskott. Det kan också vara en lokal eller en anläggning som 

tidigare inte innehållit bostäder som byggs om till senior- eller 

trygghets bostäder. 

Du får inte stöd för enbart förbättringar av gemensamma utrymmen 

för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation i hyresbos

täder för äldre personer utan ati det samtidigt blir ett nytillskott av 

bostadslägenheter. 

Kravet på nytillskott av hyresbostäder gäller inte för ombyggnad av 

befintliga särskilda boenden, som alltså km1 byggas om och få stöd 

även om det inte tillkommer l1er bostäder. Men även i detta fall gäller 

alt en större bostadslägenhet inte får delas till flera mindre lägenheter. 

3 



Stödets storlek 

Utrymmes- och utrustnings
standard 
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Stöd får lämnas för 

l. nybyggnad med ett belopp om högst 3 600 kronor per kvadrat

meter boarea (BOA) 

2. ombyggnad med ett belopp om högst 3 200 kronor per kvadrat

meter boarea (BOA) 

3 anpassning med ett belopp som motsvarar högst en fjärdedel av 

kostnaden, dock högst 200 000 kronor per byggnadsprojekt. 

Är bostaden tänkt för en person lämnas stöd för högst 35 kvadrat

meter per bostadslägenhet och för högst l 5 kvadratmeter per 

bostadslägenhet när det gäller areor för gemensamma utrymmen, 

alltså sammanlagt högst 50 kvadratmeter. 

Ar bostaden tänkt för två personer, till exempel makar, sambor, 

registrerade partners eller syskon, lämnas stöd för högst 50 kvadrat

meter per bostadslägenhet och för högst 20 kvadratmeter per 

bostadslägenhet när det gäller areor för gemensamma utrymmen, 

alltså sammanlagt högst 70 kvadratmeter. 

Om det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de 

boende under vissa angivna tider får stöd även lämnas med et1 

tillägg motsvarande en tiondel av det stöd som beräknas enligt 

punkterna 1-3. När det gäller särskilda boenden borde detta tillägg 

alltid bli aktuellt. Det får också ges till hyresbostäder för äldre 

personer på den ordinarie bostadsmarknaden om det finns daglig 

personal. 

När det gäller vilka gemensamma utrymmen som kan få stöd så är 

det enbart utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och 

rekreation som får stöd. Detta innebär att stöd inte lämnas för till 

exempel trapphus, korridorer och utrymmen med anordningar för 

värme, vann vatten, tvätt och förråd. 

Funktionskraven i Boverkets byggregler, BBR, ska vara uppf·yllda 

under byggnadens livslängd och i arbetsmiljölagen ställs ocksa 

grundläggande krav på arbetsmiljön. För bygglovspliktiga arbeten 

ska du skicka med ett beslut som vunnit laga kran om byggiO\ när 

du ansöker om stöd. Det är kommunen. inte länsstHelsen. som 

prövar om kraven i bygglagstiftningen och arbets m iljölagcn är 

uppfyllda. 



Vem kan få stöd? 

Vem beslutar om stöd? 

Ansöl<ningstider 
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Stödel kan sökas av exempch is kommun. ällmiinnylligl boslädsförc

lag. priväl fästighclsiigäre, byggförelåg eller koopcratiY bostäds!orcn

ing. Niir det giillcr änpässning m gemcnsämmä utrymmen i hyres- el

ler boslädsriittshus kän iivcn boslädsriittsförcningär sökä stödet. 

Stödct bctäläs ut niir byggnådsprojektet iir färdigstiillt. Det bctäläs 

ut till fästighetsägären, tomträttshävåren eller ägmen äV byggnädcn 

Det är länsstyrelsen i det län där fästigbeten ligger som beslutär om 

stöd. Om du har frågor om stödet skä du vändä dig till länsstyrelsen . 

Adresser och telefonnummer hittar du på länsstyrelsernas we bb

plats, ww\v.lansstyrelsen.se. 

Du ska änsöka om stöd hos länsstyrelsen och ansökan ska ha 

kanunit in senast sex månader räknät från projektets påbörjände. 

N är projektet har färdigställts skä du skick ä in en änsökän om 

utbetalning. Dennä skä ha kommit in tilllänsstyrelsen senast sex 

månäder efter det att projektet färdigställdes eller inom lvå månäder 

från länsstyrelsens beslut 

Vad menas med påbörjande? Med tidpunkten för llåbörjande avses för nybyggnad den tidpunkt 

dä gjutning av källargolv eller botlenplatta för källarlösa hus, 

källarmurar eller gnmdplattor under dessa påbö~jäs. Däremot räknas 

inte schaktning, sprängning, pålning, utfyllning, formsältning för 

plintar och gnmdplattor, gjutning av plintar och dylikt som påbör

jände i detta ävseende. 

Vad menas med 
färdigställande? 

Med tidpunkten för påbörjande avses för ombyggnad den tid

punkt då rivnings- eller röjningsarbeten påbö~jas. Byggnådsarbe

tena anses dock inte påbörjäde, om endast mindre rivningsarbeten 

utförts för atl undersökä byggnädens skick inför ombyggnaden. 

När det gäller änpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller 

bostädsrättshus, som inte är ny- eller ombyggnäd, avses med 

tidpunkten för påbö1·jande den tidpunkt när dc slödberättigände 

åtgärderna påbörjas. 

Byggnådsprojektet är färdigställt när byggnadsnämnden har bcslutät 

om ett slutbesked enligt l O kap. 34 § plan- och bygglagen 

(20 l 0:900) eller när de har beslutät om ett interimistiskt slutbesked 

enligt samma lag. Om elt slutbesked inte behövs ska ett byggnads

projekt anses färdigställt när de faktiska åtgärderna är slutfördä. 

s 



Ansökan om stöd 

Beslutsgången 

Ansökan om utbetalning 
av stöd 
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Ansökan görs p a b lan k ett som finns p a BO\ erkets '' ebbpl8Ls Bi l'og8 

följande h8ndlingar till 8nsökan: 

Nödvändiga behörighctshandling8L till exempel fullmakL 

registreringsbevis eller protokollsutdrag. 

Uppgifler om byggnadens plm1- och höjdläge, hm udmall. 

'ilningsantal och antaletlägenheter (silu8Lionsplan) 

Skalenliga eller måttsatta ritningar över by·ggnadens plm1er och 

sektioner som visar byggnadens utformning samt avsedd 

användning av lokaler och gemensamhetsutrymmen, beräkning

ar och beskrivningar. 

För bygglovspliktiga arbeten ett besh1L om bygglov som fått 

laga kraft. 

Till ansökan om stöd till hyresbostäder för äldre personer på 

den ordinarie bostadsmarknaden ska dessutom bifogas en 

handling som visar att kravet på en lägsta åldersgräns 0111 65 år 

är uppfyllt, till exempel en folder eller broschyr som visar alt 

bostaden kanuner ha ett sådant ålderskrav. 

Om ansökan beviljas skickar länsstyrelsen ett beslut om stödets 

storlek. Med beslutet om stöd får du en ansökan om utbetalning. Du 

ansöker om utbetalning när projektet har färdigställts. Ansökan om 

utbetalning ska ha kanunit in tilllänsstyrelsen senast sex månader 

efter att projektet färdigställts. Om projektet har färdigställts innan 

länsstyrelsen har meddelat ett beslut, har du två månader på dig att 

ansöka 0111 utbetalning räknat från länsstyrelsens beslut. Stödet 

betalas ut om projektet, när det är färdigt, uppfyller förutsättning

arna för stödet. 

Du får en ansökan om utbetalning tillsammans med länsstyrelsens 

beslut om stöd. Bifoga följande handlingar till ansökan om utbetal

nmg: 

Nödvändiga behörighetshandlingar, till exempel fullmakL 

registeringsbevis eller protokollsutdrag. 

Intyg om när byggnadsarbetena påbö~jades. Om kontrollansva

rig krävs enligt plan- och bygglagen (20 l 0:900) ska intyget 

lämnas av certiftcrad kontrollansvarig. Är det små ändringar 

som inte kräver kontrollansvarig kan intyget lämnas av bygg

herren eller en besiktningsman. 

Byggnadsnämndens slutbesked enligt l O kap. 34 § plan- och 

bygglagen eller ett interimistiskt slutbesked enligt lO kap. 36 § 

samma lag. 

Om ett slutbesked inte behövs, ett intyg om när byggnadspro

jektet färdigställdes och att det är utfört i enlighet med de 

fömtsättningar som låg till grund för beslutet om stöd. 



Överkompensation 

Förbindelse under åtta år 
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Det statliga stödet för att anordna och tillhandahålla bostäder för 

äldre personer lämnas som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. 

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse regleras i ED-kommissio

nens beslut 2012/21/EU. Av artikels i kommissionens beslut 

framgår att ersättningen inte får överstiga vad som krävs för alt 

täcka nettokostnaden inklusive en rimlig vinst för att uppfylla 

skyldigheterna i samband med tillhandahållandet av allmännytliga 

tjänster. Länsstyrelsen ska därför kontrollera att det statliga stödet 

inte kommer att överstiga den totala produktionskostnaden för ny

eller ombyggnad eller anpassning av bostadslägenheter och gemen

samma utrymmen. 

Överstiger slödel den totala produktionskostnaden ska stödbeloppet 

räknas ner så att det molsvarar den totala produktionskostnaden. 

Mottagaren av stödet för ny- eller ombyggnad av siirskilda boendc

former eller hyresbostäder ti Il äldre personer på den ordinarie 

bostadsmarknaden ska förbinda sig att under minst åtta år från det 

att stödet betalats ut 

upplåta de bostadslägenheter och utrymmen som stödet avser 

för de ändamål och i enlighet med de villkor som fömtsattes när 

stödet beviljades 

inte överlåta den eller de byggnader som innehåller bostadslä

genheterna eller utrymmena till någon som avser att använda 

dem för annat ändatnål eller med andra villkor än de villkor 

som fömtsattes när stödet beviljades 

vid en överlåtelse, i överlåtelseavtalet ange att bostadslägenhe

terna och utrymmena har anordnats med statligt stöd enligt 

förordningen (2016:848) och att de inte får användas för annat 

ändatnål eller upplåtas med villkor som avviker från förord

ningen och att köparen vid en eventuell fratutida överlåtelse 

inom åttaårsperioden ska ange samma infonnation. 

Länsstyrelsen kommer att skicka utbetalningsbeslutet till inskriv

ningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivnings

del om att bostäderna i fastigheten har beviljats stöd. Anteckningen 

får tas bort av inskrivningsmyndigheten efter åtta år räknat från 

u tbetaln in g s bes! u t el. 
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Aterkrav 

Uppföljning och utvärdering 

VEM GÖR VAD? 

• Länsstyrelserna 

Bilaga 4, § 107/2018-10-30 

Utbetalat stöd kan återkrävas helt eller deh·is om 

den som sökt eller tagit emot slödel genom oriktiga uppgifter 

eller på annat sätt orsakat alt slödet har lämnats felaktigt eller 

med för högt belopp 

stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt 

belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta 

bostädema används för annat ändamål eller med andra villkor 

än som följer av stödbeslutet 

villkoren för stödet inte har följts. 

Om bostädema har använts för annat ändamål eller med andra 

villkor ska den del av stödet betalas tillbaka som hör till tiden då 

bostädema användes för annat ändamål eller med andra villkor till 

och med alt åttaårsperioden löper ut. Detta gäller även om stödmol

tagaren under perioden har överlåtit den eller de byggnader som 

stöd har lämnats för och den nya ägaren använder bostädema för 

annat ändamål eller med andra villkor. 

Stödet ska följas upp och utvärderas av länsstyrelsen och Boverket. 

Det är därför ett krav att du lämnar de uppgifter som behövs för 

uppföljning och utvärdering av stödberättigade åtgärder. 

Ansvarar för handläggning och beslutar om stödet. Ansökan om stödet ska skickas tillläns
styrelsen i det län dClr fastigheten är belägen. Länsstyrelsen svarar också på frågor. 

• Boverket 
Boverkets roll är att skriva föreskrifter för stöden. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till 
Boverket. 

• Regeringen 
Regeringen bestämmer villkoren för stöden i e11 foror·dmng 

• EU-kommissionen 
Ansvarar för de delar i stödet som innefattar EU-rätten. 

Boverket 
Box 534, 371 23 Karlskrona 
Telefon: 0455-35 30 00 
Webb: www.boverket.se 
E-post: registraturen@Jboverket.se 
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FÖRUTsÄTTNINGAR 

Bakgrund 
Socialnämnden antog den 8 april 2013, SN § 49/2013, en plan för den framtida demensvården i 

Falköpings kommun. Planen byggde på en bred och omfattande medverkan från representanter 

i socialnämnden och olika personalgrupper med kompetenser och funktioner inom kommunens 

demensvård. 

Inför beslutet av planen för den framtida demensvården genomfördes en remissrunda där förvalt

ningens personal inom berörda områden kunde ge synpunkter. 

En slutsats i planen är att det i Falköpings kommun saknas ett centrum för demensvården. Beho

vet av ett sådant stärks av den nationella utvecklingen i demensvården och det ökade kravet på 

evidensbaserade metoder. Om kommunen ska kunna möta framtidens krav måste vården utveck

las till att ligga på en högre kompetensnivå än vad som varit traditionellt. 

Beslut fattades 2016-01-18 av socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen beslutar i enighet med 

målet och ger övriga berörda nämnder, så som tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämn

den, i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för att demenscentrum ska uppföras i enighet med 

socialnämndens intentioner och mål för verksamheten på tomt vid Fåraberget 

Byggnaden beräknas ha yta BYA ca 7000 m2 respektive BRA 9700 m2
. Riktlinjerna är att följande 

verksamheter avses ingå i demenscentrum. 

70 boendeplatser med demensvård indelade i grupper om ca tio kring 

gemensamhetsutrymmen för boendes samvaro och måltider. 

1 O platser för korttidsvistelse, avlösning i hemmet, växelvård och intilliggande 

gemensamhetsutrymmen. 

Ett gemensamhetshus med lokaler för dagverksamhet för dementa, tillagningskök, rymlig 

möteslokal, lokaler för arbetsledning, sköterskor och övrig personal med inriktning mot 

demensvård, paus- och omklädningsrum för personal. 

Förbindelsegångar som medger inomhusförflyttning mellan olika hus/avdelningar inom 

demenscentrumet 

En i området centralt belägen "sinnenas trädgård'; där olika delar kan förläggas såväl 

utomhus som inomhus. 
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Målbeskrivning 
Målsättningar i projektet för boendet och vården är: 

En särskild boendeform med boendeenheter och bostäder särskilt anpassade för personer 

med demenssjukdom där omfattande vård och omsorg kan ges dygnet runt. 

En personligt utformad, berikad och hemlik boendemiljö i egen bostad och i näraliggande 

gemensamma utrymmen. 

Genom färgsättning och utformning underlätta möjligheterna att orientera sig. 

Ge möjlighet till social samvaro, aktivitet, trygghet, tillgänglighet, struktur och ett 

meningsfullt innehåll i dagen. 

En god och lugn ljudmiljö. 

Måltider tillagas och erbjuds inom demenscentrum. 

Erbjuda möjlighet till utomhusvistelese. 

Vara ett kunskapscentrum kring demenssjukdomar. 

Erbjuda demenssjuka i ordinärt boende ett specifikt anpassat stöd med korttidsboende 

och dagverksamhet vid avlösning och växelvård. 

Tidplan 
Utredning och projektering sker under senhösten 2016 samt början av 2017. Upphandling av 

byggentreprenör beräknas ske under våren 2017 och med en byggstart sommaren 2017. Färdig

ställandet beräknas ske senare del av 2018. 

Socialnämndens mål är att Falköpings kommun har ett färdigbyggt demenscentrum under 2018. 

Kvalitet och miljöhänsyn 
Höga krav kommer att ställas på materialval och arbetsmetoder. 

För att säkerställa en god innemiljö kommer arbetsätt och kontroller utföras vid projektering och 

utförande enligt föreskrift för P-märkning av innemiljön, framtagen av SP (Sveriges tekniska forsk

ningsinstitut). 

För att säkerställa ett hållbart byggande med bra materialval både för miljö och hälsa kommer 

vid val av material byggvarebedömningen att användas. Byggvarubedömningen bedömer och 

tillhandahåller information om miljöbedömda byggvaror och arbetar för att påverka produktut

vecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. 

Energi 
Byggnaden ska anses ha låg energianvändning enligt BBR, det vill säga att byggnadens specifika 

energianvändning får vara högst 75 o/o av kravet enligt BBR. 

Ekonomi 
Projektkostnaden är beräknad till ca 180 miljoner. 
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Pro g ra marbetet 

Under vår-/sommar 2015 utarbetades en programskiss till ett nytt demensboende på Fåraberget 

som underlag till en ny detaljplan. Programarbetet återupptogs därefter under hösten 2016, ett 

arbete som utmynnat i föreliggande programhandling som kommer att utgöra underlag för fram

tagandet av ett förfrågningsunderlag. Arbetet har bedrivits enligt nedan. 

Projektled n ingsg r u p p: 

Arbetet har letts av en projektledningsgrupp med representanter för äldreomsorgen genom Jo

han Magnusson, Marie Gustafson samt Kerstin Jangbrand under ledning av samhällsbyggnadsen

heten Jan Auren, Richard Lööv, Stefan Danielsson samt Christin Hellner. 

Arbetsgrupp: 

Framtagandet av programhandlingen har skett i samarbete med en arbetsgrupp med represen

tanter för den planerade verksamhetens olika delar. 

Arkitekt: 

Programarbetet har genomförts av PE Arkitektur Skaraborg AB genom arkitekter SAR/MSA Per 

Seiving och Linda Ålande r samt byggnadsingenjör Johan Glimmervik. Övriga konsulter har varit 

trädgårdsarkitekt John Tizzard samt kökskonsult Jennie Äleheim från Ingemar Johanssons l ng. 

byrå. 
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Oversiktskarta 

Fårabergets demensboende kommer att byggas på nuvarande Fårabergets koloniområde med 
entre från den nya förlängningen av Sikagårdsgatan. Större delen av området ligger i en sänka ca 
3 m lägre än entregatan. 
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Foton från Fårabergets koloniområde augusti 20 7 6 
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Dispositionsskiss 

Fårabergets demensboende har formen av en solfjäder med gemensamhetshuset som en fam

nande souterrängbyggnad med entre i övre planet från Sikagårdsgatan. Huvudentre till boendet 

i den glasade kopplingen i souterrängplanet i söder och varutransporter och personalparkering i 

souterrängplanets norra del. 

Byggnaderna avgränsar en centralt placerad upplevelseträdgård, sinnenas trädgård, som är ge

mensam för hela anläggningen. Sinnenas trädgård kompletteras med den egna trädgården 

mellan boendeavdelningarna. 

Marken utanför solfjädern ges mer karaktären av naturmark med parkinslag för grillplatser, mid

sommarstång som sammanbinds av en trevlig promenadslinga. För trygghetens skull avgränsas 

hela anläggningen med häckar och naturliga inslag av staket som anpassas till omgivningen. 
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Volymstudie under arbele 

Gestaltning 
Huskropparna har ett enhetligt formspråk med pulpettak, modern fönstersättning och vinklade 

burspråk. Solfjädern förstärks genom att pulpettaken på avdelningslängorna lutar åt samma håll. 

På de högre huskropparna, som vetter in mot sinnenas trädgård, lutar taken in mot trädgården. 

Dessa tak kan till exempel kläs med sedum för att öka grönytefaktorn och förstärka den lummiga 

och gröna trädgården. Husen in mot sinnenas trädgård skiljer även ut sig från avdelningslängorna 

genom att de har ett annat fasadmaterial än vad avdelningslängorna har. Detta gör att de högre 
husen får ett mer sammanhållet uttryck och ger känslan av att de omfamnar sinnenas trädgård. 

Volymstudie under arbete 
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Gemensamhetshuset 
Gemensamhetshusets souterrängplan har samma golvnivå som boendeenheterna och där samlas 

alla funktioner som är gemensamma för såväl hela boendet som för dagverksamheten. 

Byggnaden har invändig förbindelse med boendeenheterna. 

Entren för besökare är i den glasade kopplingsdelen mot det södra boendet (B). Besökare tas 

emot i en låst foaje i nära anslutning till samlingslokalen och kan därifrån gå vidare till en av boen

deenheterna eller till de gemensamma funktionerna i gemensamhetshuset Besökare till dagverk

samheten har en egen separat entre. 

Från den uppglasade förbindelsen når man samtliga gemensamma funktioner såsom samlingssal, 

hobbyrum, gym, sol och sandrum samt även omklädnadsrum med tillgång till bad. Vid hiss/trap

pa till övre planet ligger serveringen som även kan tjäna som pub och som har förbindelse med 
övre planet genom ett hål i bjälklaget. 

Souterrängplanet innehåller även anläggningens tvätt, städcentral samt teknik- förrådsytor. 

l byggnadens nordöstra del placeras tillagningsköket med varuintag för både kök och övriga 

varutransporter till- och från anläggningen inklusive sophantering. Från tillagningsköket når man 

enkelt den förbindelsegång som förbinder samtliga byggnadskroppar. Köket skall även tillaga 

matlådor för hemtjänstens räkning. 

r-
L_ 

TOIMKIF!ID Til<N ICIFHIJ 

Skiss över gemensamhetshuset plan 1 

CNTHC 
PCHSONAL 

INLASTNING 
"TUNG THAFII(' 
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Dagverksamheten når man från en egen entre, separat från övriga boendet. l anslutning till en

tren finns framkörningsmöjlighet för taxi, men kort avstånd till entren. 

Entren till kapprummet är generös med hänsyn till rullstolar och rullatorer och innehåller även en 

rullstolstvätt 

Verksamheten bedrivs i ett stort rum som är möjligt att dela av efter behov och med ett öppet 

vinkelkök i bortre delen där brukarna har möjlighet att hjälpa till. 

Hobbyrummen i den övre delen är tillgängliga för såväl dagverksamheten som demensboendet 

liksom servering/pub. l den bakre delen placeras kontor, temarum, 2 st vilrum samt ett förråd. 

l anslutning till det stora dagrummet och entren placeras också en uteplats för dagverksamheten, 

dels för samvaro med fika men även planteringslådor för blommor och grönsaker. 

Den stora samlingssalen rymmer omkring 60 personer och innehåller förutom sittplaster även en 

datorhörna och en biblioteksdel som omsluts av halvhöga väggar. l den bakre delen av samlings

salen är golvet förhöjt 30 cm. Genom glasade skjutpartier kan den förhöjda delen förvandlas till 
scen antingen mot samlingssalen eller som utomhusscen. 

j 
1:_ / 

H . 
l 

l 

LOUNGE 

o 
o 
o 
lJ 
r r 
n 

Skiss över samlingssalen på plan 7 
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Gemensamhetshusets övre plan är entreplan för "allmänna besökare" med en egen entregård och 

ett mindre antal närparkeringsplatser. l planet samlas sk "back-officefunktioner" såsom adminis

tration, personallokaler med omklädnad samt en konferens- och utbildningsdel för hela förvalt

ningen. 

Från entretorget kornmer man som besökare in i en uppglasad foaje där man genom den upp

glasade fonden får kontakt med hela solfjädern och genom bjälklagsöppningen med souterräng

planet. Foajens generösa golvyta motiveras i första hand av utbildnings- och konferensdelen som 

kan ta emot upp till ca 70-80 personer. 

Admini strationens placering direkt innan för entren vilket gör att den är lätt att nå för besökare 

och består av 6 kontorsrum varav två större. l administrationen finns även kapprum för personal 

samt läkemedelsrum (ca 25m2
) med våtbänk samt ett sammanträdesrum. Ytterligare ett "sjukskö

terskeru m" nås nära trappan neutralt direkt från foajen. 

l direkt anslutning till entren, med ingång från vindfånget finns även ett mindre övernattnings

rum för besökare. Genom placeringen kan personalen styra i vilken omfattning besökaren har 

tillträde till anläggningen nattetid. 

IVIU<ONC. 

Skiss över gemensomhetshusel pion 2 
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Personalutrymn1ena har placerats på gemensamhetshusets övre plan. Personalrummet är ge

mensamt för samtliga yrkeskategorier med plats för ca 35 personer samtidigt med låsbar smitväg 

till administrationen genom kapprummet. För maximal flexibilitet har anläggningen 5 separata 

omklädnads med ca 25 skåp i varje. l anslutning till omklädnaden finns ett "tvätt nedkast" direkt 

till tvätten i souterrängplanet 

Anläggningen har två vilrum där det ena placeras i anslutning till personalrummet och det andra 

till omklädnadsrummen. 

Fårabergets demensboende kompletteras även med en utbildning- och konferensdel som kan 

utnyttjas av hela förvaltningen och vid behov även av andra kommunala enheter. 

Som besökare utifrån når man i direkt anslutning till foajen ett kapprum/WC samt konferens- och 

utbildningslokalerna. För att få flexibel användning finns ett stort förråd där man kan ställa undan 

stolar och bord om och när man vill ha en större fri golvyta. 
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Boendavdelningarna 

Från förbindelsegången når man som besökare själva boendet och möter omedelbart innanför 

entrenavdelningens kontor. Varje U-formad byggnadskropp består av två avdelningar med varde

ra 1 O rum som sammanbinds av gemensamma funktioner i basen på U-formen och med en delvis 

glasad förbindelse mellan de två allrummen . Därigenom underlättas samarbetet mellan de två 

boendena samtidigt som den på ett tryggt sätt avgränsar den egna trädgården och ger möjlighet 

att promenera runt i avdelningarna. 

Avdelningen har två separata samlingsytor för att kunna dela upp de boende i mindre grupper. 

Dels matsalen från vilken man når den egna trädgården och dels i slutet av korridoren ett allrum 

som får mer karaktären av vardags- och TV-rum med braskamin. En möblerbar bredare del kor

tar av upplevelsen av korridor. l de två rummen som förskjutits skapas möjlighet till parboende 

gången. 

MoJIIghet till parboende 

If 

Den egna trädgarden med 
redskapsbod 
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Principsektion A-A 

Principsektion 8-8 

Principsektion C-C 
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Interiörbilder över avdelningskontoret och matsalen 
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Boenderummen 

Boenderummet har entre på mitten som gör att det stora rummet blir uppdelat på ett naturligt 

sätt med en vardagsrumsdel och en sovdeL Det vinklade burspråket gör att den boende får ut

blickar från både sovplatsen och soffan. Hygienrummet är utformat efter funktionsbeskrivningen 

från arbetsgruppen, se nedan. 

Tiltsk(1p 1r1ed per~onlig.:-1 s<:1ke1 och 
lllnlsnummcl 

Hoqskäp med tiåcl 
backal och/eller hyll 
plan med kl.,dsrång 

Höqskilp 60 M med 
medicinska p, värde
skåp, skrivhylla och 
bppn<l hyllpliln 

Höj och simkb<n hJlthyll<; 

,/ 
Pentry l 

Bänkskiva med diskho 
- Fö1 berett för plattor och fl,,kt 
- Bänkkyl 
- Bankskåp med lådor 
- ÖvetSkiip (ej glas i luckor) 

Niiyot skåp/låda skall ha lås 
- M<1lt k<1kel som stiinkskydd 

BOYTA 38,3 m' 

Belysning (spot) 
ovCJnföl dim 

L<nm och hclnUSfll il 

Allrum 24,1 m• 

Arbetsgruppens tankar om boenderummets belysning 
Hall: Taklampa 

Nattlampa (blå) lågt placerad 

Dusch med duschsits 
fakvänlH·: Ove1 dw.chplats 
Ho ndd11kskl o kel p~ V~lJ(j 
Ev duschdroperi, obs t«WCI s i [,1k 

~- - Plats för torkstililning 

' Bimkskåp djup 450 mm 
medlasbara lådo1 
Lasbort väqqskåp djup 
300 mm 
Plats för hemelskar för 
personell 

Kan minskas 300 
mm, vilket qer en 
boyta pä 36,4 m' 

Klädkammare:Belysning vid medicinskåp och vanlig lampa i taket (vitt ljus) med manuell knapp 

Allrum: Två takplafonder med dimmer (Karlstad) 

Pentry: 

Badrum: 

Belysning över arbetsbänk 

Spotlight över toalettstolen (blått ljus), ställs in med timer så att den lyser nattetid 

och även dagtid. 

Spotlight över handfatet (vit), tänds automatiskt eller med knapp. 

Vanlig taklampa (dimmer?) 

Ej någon sänglampa på grund av möbleringsbarheten i rummet och personligt behov däremot 

ska det vara samma takbelysning i samtliga rum. 
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Funktionsbeskrivning hygienrum (från arbetsgruppen) 

Alla komponenter ska vara väggmonterade för att frigöra golvyta i hygienrummet 

Tvättställ 
Skall vara manuellt höj- och sänkbart och med en avställningsyta på 200mminnanför för att 
skapa avställningsyta och större sittdjup för personer som sitter vid tvättstället. Vattenlås och 
avloppsslangar skall monteras så nära väggen som möjligt. 
Tvättstället skall tåla en belastning på minst 200 kg. 
Spegeln skall vara monterad på väggen och nå ner till högsta möjliga inställbara höjd på tvättstäl
let för att även en person som sitter skall kunna se sig i spegeln. Den ska enkelt kunna monteras 
ned vid behov. 
Blandaren skall ha en pip som når minst 150 mm ut från blandarens centrum. Spaken skall vara 
greppvänlig och extra lång. 
stödhandtag ska finnas på tvättstället eller kunna monteras i anslutning till det, samt även lodrätt 
monterat på skåpet bredvid tvättstället. 
Högskåp bredvid tvättställ skall vara väggmonterat och ha el uttag invändigt. 

Toalett 
Skall vara manuellt höj- och sänkbar. Toalettskålens djup ska vara 700 mm ut från modulen och 
tåla en belastning på minst 400 kg. 
Armstöd skall monteras på båda sidor om toaletten, med fördel direkt på vägg. De skall vara jus
terbara i både höjd och sidled, greppvän liga, minst 850 mm långa och tåla en belastning i ytterlä
ge på minst 225 kg. 
Rördragning och avlopp till toaletten skall vara lätt åtkomligt. 

Dusch 
Duschen ska ha en extra lång duschslang med knapp vid munstycket för att sätta på/stänga av 
vattnet. Blandaren ska vara utrustad med temperaturspärr. 
Duschstången skall även fungera som ett lodrätt stödhandtag och tåla en belastning på minst 
350 kg. 
Vågrätt stödhandtag skall vara vinkeformat och sträcka sig från duscharmaturen till stödhandta
gen vid toaletten och tåla en belastning på minst 350 kg. 

Resterande detaljer som spegel, spegel belysning, krokar och avfallsbehållare ska levereras i en
hetlig design. 
Konceptet ska inkludera utbildning och vägledning för de anställda när bygget är klart. 
Offererad badrumslösning skall specificeras i anbudet så beställaren kan kvalitetssäkra att mini
mikraven är uppfyllda. 
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Färgsättningsprinciper 

Genomgående är färgskalan dov och harmonisk där det oviktiga är nedtonat och det viktigta lyfts 

fram. Golven är homogent färgade med mjuka övergångar för att undvika känslan av gränser och 

hål. Varje avdelning har ett kulörtema med inspiration från Falbygdens böljande slättlandskap 

med åkrar och ängsmarker till de karaktäristiska platåbergen. 

Det är 4 olika tema på 8 avdelningar. Tanken med temat är att det ska hjälpa den boende att kän

na igen sin hemvist och underlätta orienterbarheten. 

Temafärgerna kommer att finnas i själva huvudstråket. Det är väggar som man möts av vid entre

erna till avdelningarna så man vet att man har hamnat på sin avdelning. Matsalen och allrummen 

har några inslag som är lika på alla avdelningar för att skapa en tydlighet i rummets funktion. 

De två allrummen i ändan på avdelningen får två olika karaktärer. Ett lugnt och avskärmat rum 

med enfärgade tapeter och ett mer aktivt rum med en fondtapet med lite mer liv i som kan ge 

upphov till minnen, diskussion eller liknande. 

Boenderummen ska kännas ombonade, rogivande och hemlika. l det stora rummet får därför 

väggarna en varm beige kulör. För att förstärka rumskänslan målas en ljusare nyans inom samma 

kulör på väggen med fönster. För att boenderummen skall få en personlig prägel blir det en fond

vägg eller fondtapet i hallen. Det är väggen man möts av och som man då känner igen att det är 

mitt hem. 

Inspirationsbilder på färgsättning 
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Fondtapet som återkommer i matsalen på alla avdelningar 

Temafärgerna i huvudstråket. Detta tema heter Hornborgasjön och 

har blå kulörer med blågrå nyanser 
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Sinnenas trädgård 
Byggnaderna avgränsar en centralt placerad upplevelseträdgård, sinnenas trädgård, som är 
gemensam för hela anläggningen. Sinnenas trädgård kompletteras med den egna trädgården 
mellan boendeavdelningarna. 

/ 

old . ' 

i ijtJ\ d l l,, ' 
TR AOGAROSAR ITEKT 
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Den egna trädgården 

.... 
• ' ; y 

, 

Bilaga 5, § 107/2018-10-30 

· ... <'.. \ 
.. J;;' 

\ 

/ 

.• !' \ l 
l l 

fHA U'A~OSARKITfll 

SIDA 21 AV 32 

PROGRAMHANDLING 2016-11-24 • FARABERGET • NYBYGGNAD AV DEMENSBOENDE 



Bilaga 5, § 107/2018-10-30 
•• 

F LKOPING 
KOMMUNEN 

Marken utanför solfjädern 

' 

; e 

. ' 

c _h 
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ÖVERGRIPANDE PROJEKTERINGSANVISNINGAR 

Entreprenadnamn: Mark-, byggnads-, och installationsarbeten vid nybyggand av 

demensboende vid Fåraberget 

Upphandlingsform: Generalentreprenad. 

Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT06. 

BBR: BBR 23. 

AMA AF 12. 

AMA Hus 14. 

AMA Anläggning 13 

AMA VVS & Kyla l 6. 

AMA El 16. 

standard beställare: Falköpings KommunsCAD-manual Vl.O 

Falköpings Kommuns tekniska standard el 

Falköpings Kommuns tekniska standard SÖ 

Falköpings Kommuns fastighetsstandard WC, RWC, städ, storkök och 

fläktrum ver.l.S. För projektet tillämpliga delar. 

Övriga föreskrifter: SPCR114 P-märkning avseende innemijö. 

Rätt arbetsmiljö för montörer och driftspersona l. 
Branschregler säker vatteninstallation. 

BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. 

GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum. 
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BILAGA 1 

~ fl.1 GEMAR 
"'f./ f JOHANSSO 

FALKÖPINGs KOMMUN 

FÅRABERGET 
NYTT KORTTIDS- OCH DEMENSBOENDE 
NYBYGGNAD TILLAGNINGSKÖK 

PLANERINGSRIKTLINJER AVSEENDE 
sTORKÖKSANLÄGGNING 

PROGRAMHANDLING 2016-11-14 

940-005-01 /JA 

Jennie Aleheim 
Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå 
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Orientering 

l samband med nybyggnation av nytt korttids-och demensboende, Fåraberget i Falköping planeras 
nytt tillagningskök . Köket tillagar och bereder mat som distribueras via matiransportvagnar internt till 
nya avdelningar samt till externa enheter. Köket 1-portionsförpackar även mat som sedan distribueras 
till hemboende pensionärer via hemtjänstens organisation. 

Köket hanterar utskick av basvaror för frukost och mellanmål till avdelningar ca 2 gånger per vecka. 
Varor medskickas vid mattransporter i skåp? 

Kapacitet 

Köket planeras med kapacitet för interna och externa leveranser 
Totalt antal portioner beräknas enligt: 

l n te rna leveranser till avdelningar: 
Externa leveranser: 
1-portionsförpackad mat: 

11 O st 
70 st 
120 st 

Lunch, frukost och middag (1 O maitransportskåp) 
Lunch och middag (6 mattransportskåp) 
Lunch 

Total kap. vid lunch beräknas till ca 300 portioner. 

Matordning, öppethällande 

Köket är öppet 365 dagar per år. 
Varje dag tillagas kost i omfattning enligt ovanstående. 

Myndighetskrav 

Utformningen av livsmedelslokal har gradvis skärpts och redovisas ingående i 
Livsmedelslagstiftningen. Kök skall successivt inordnas i internationella kostsäkerhetsmetoder 
såsom HACCP och ISO 9001 . 
Förvaring och varmhållning av färdiglagad mal skall skepa sadant sätt att livsmedlets temperatur inte 
u neJerstiger + 60"C. 
Huvudkomponent får varmhållas max. 2 lim. samt kokt potatis max. 1 Lim. 
Detta ställer krav på tider och beredningsgrad, viikel påverkar kökets apparatdimensionering. 
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Kök 

Köket kommer att utföras som "Tillagningskök, TK", dvs. tillagning mot bred råvarutillämpning . Vägg
avskiljning utförs enbart där myndighetskrav föreligger, lex vid diskrum , renseri etc. Köket förses med 
utrustning och inredning för beredning av huvudkomponent, kokning av rotfrukter, ris, pasta, mosbe
redning etc . samt utrustning för diet- och specialkostberedning. 

Köket utförs med lokaler och utrustning som medger såväl rationell som ergonomisk hantering lex. 
ilsolerade kokgrytor med omrörare, kombiugnar, stekbord, höj- och sänkbara arbetsbänkar, buller 
och värmeisolerad diskmaskin mm. 

Utrustning och inredning planeras i relation till arbetsuppgifter, kapacitetskrav och till fullgod arbets
miljö . Mobil hantering med minimering av lyft kommer att eftersträvas. Kravspecifikation på utrust
ningen kommer upprättas, avseende bl.a CA-certifiering, Miljöcertifiering och Atervinningsgrad. 

Serveringssystem 

Varje avdelning erhåller all kost komplett varmt och med samtliga tillbehör till måltiden levererat från 
köket. Övriga tillbehör, drycker och sallad levereras också från tillagningsköket? Maten transporteras i 
skåp i kantiner/karotter och distribueras via mattransportskåp med värme och aktiv kyla. 
Tilllunch 1-portionsförpackas ett visst antal portioner som sedan placeras i värmeväskor och distribue
ras till hemboende pensionärer via hemtjänst. Eventuella kalla tillbehör packas i kylväskor som förva
ras i separat kylskåp fram till leverans. 

Diskgodshantering 

Diskgods i form av porsl in som nyttjas på avdelningar diskas även på avdelningar. Köket hanterar 
diskgods som returneras med matiransportvagnarna likt kantiner/karotter samt intern disk från tillag
ning. 
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Lokal-/funktionsbehov 

Teoretisk! bruksareabehov för kök med biutrymmen inkl. vagnsuppst. för externa enheter, beräknas efter 
ca.300 portioner och uppgår totalt till ca 264 kvm med fördelning enligt nedan: 

VARUMOTTAGNING 
OMKLÄDNING, WC, DUSCH (Dam och Herr) 
EXPEDITION 
VAGNHALL (Intern och Externt) 
FÖRRAD (Torr- köks- och externt frd.) 
KYLRUM, 3 ST 
FRYSRUM,1ST 
PACKNINGSRUM (1-portions) 
STÄDfTVÄTT 
RENSER l 
UTLÄMNING (1-portionsförpackat- hemtjänst) 
KÖK 
DISKRUM (Grov- och findisk) 
NETTOAREA 
BRUKSAREA 

Utrustning och inredning 

Preliminärt erfordras utrustning enligt nedan . 

Benämning 
Kombiugn, roll- in 
Kombiugn, stativ 
Kokgryta med omrörare 
Kokgryta 
stekbord 
Blandningsmaskin 
Grönsaksskärmaskin 
Skivmaskin 
Mikrovågsugn 
Packningsmaskin 
Värmeri 
Lyftvagn 
Diskmaskin, 1-tanks 
Diskmaskin, grovdisk 
Golvrengöring, 3 st 
Kombiugn, diet 
Kokeri, diet 
Spis, diet 

Kombiskåp K/K, diet 
Kombiskåp F/F, diet 
Biasichiller 
(Snabbnedkylning) 
Kylrum, 3 st 
Frysrum, 1 st 

Mattransportskap, 16 st 
Värmeskåp, 2 st 

l<apacite t 
15 GN 1/1 
5 GN 1/1 
100 l 
50 l 
1000 mm 
40/20 l 
10 kg/min 
0 300 mm 
2-tallriks 
1-port. 
3-facks 
50 kg 
50 korgar/h 
5 GN 1/1 
Slang12m 
5 GN 1/1 
2-facks 
4-plattors 

700 l 
700 l 
45 kg, 70°~ 
3"C, 90 min 

6+4 GN 1/1 
12GN 1/1 

Effekt 
39,0 
11 ,O 
26,0 
15,5 
25,0 

0,8 
0,6 
0,3 
2,3 
0,6 
2,3 
0,3 

10,0 
12,0 

11 ,O 
9,0 

12 o 

0,8 
0,8 

15,0 
17,5 
7,0 
24,0 
17,0 
18,0 
6,0 
12,0 
7,5 
7,5 
6,0 
71,0 
27,5 
226 o 
256,0 

Vallen 
x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 

Vent Aviorm 
x Golv b r 
x Golvbr 
x Golvgr 
x Golvgr. 
x Golvgr. 

Golv b r 

x Golvgr 
x Golvgr 
x 
x Golvbr, 
x Golv b r 
x 
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BILAGA 2- ÖNSKEMÅL FRÅN ARBETSGRUPPEN 

Belysning 

Lampor och naturligt ljus från fönster ska tillsammans ge en belysning utan pölar eller fläckar av 

ljus, utan mörka områden, ränder och skuggor. Om ljussättningen är ojämn kan golv upplevas 

som fyllt med hål och hinder. En stark och bländfri allmänbelysning kan eliminera skuggbildning

ar och underlätta orienteringsförmågan. 

Det ska finnas många små ljuskällorför punkt och arbetsbelysning, riktat ljus för uppmärksamhet. 

Spotlights ska inte användas som huvudsaklig ljuskälla eftersom de kan leda till strakt ljus och risk 

för bländning, men passar bra som arbetsbelysning eller som belysning som leder uppmärksam

het till ett specifikt mål. 

Det bör vara blått ljus i nattbelysningen då det stimulerar melatoninet i hj ärnan som påverkar va 

kenhet och sömn, (då är det med fördel att ha blått ljus nattetid). Armaturernas huvuduppgift är 

att avskärma ljuset så att det inte bländar och dirigerar det så att det hamnar där man vill ha det. 

Det finns rundstrålande armaturer med jämn ljusspridning. Vanlig typ är textilbollar eller glober i 

vitt opalglas/plast, dessa ger ett skugglöst ljus av diffus karaktär. Dessa finns både för glödlampa 

och lysrör och används som allmän ljus. 

Ljuskällor och armaturer ska ha en optimal färgåtervinningsförmåga som gör så att färgen på ytor 

och föremål upplevs naturliga och är desamma på natten som är på dagen. 

Små lampor som t.ex. fönsterlampor eller lampetter ska vara försedda med bländningsskydd . 

l badrummet bör det finnas god allmänbelysning utan skuggeffekter, arbetsbelysning över hand

fatet underlättar självständighet. Placeringen av ljuskällan är viktig då det inte får vara bländande. 

Belysning över toalettstolen bör också finnas, någon form av ledljus, för att man lätt ska orientera 

sig nattetid. Det kan också finnas en belyst "stig"från sängen som leder in till badrummet, som 

tänds så fort man stiger upp ur sängen . 

Belysningen bör släckas automatiskt när man lämnar badrummet, men det finns dom som oroar 

sig när man inte släcker lampan med en ljusknapp och det måste man också tänka på. 

Dimmer gör sa att man kan reglera ljus nivån. 

God belysning över matbordet, ett åldrat öga kräver stark belysning för att känna igen maten på 

tallriken. Ett bra val är ofärgat ljus, riktat nedåt vid matbordet t.ex. med lampskärm med vit insida, 

belysningen ska återge färgen på maten på ett naturligt sätt. 
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Utvändig mark 
Målet med trädgården är: 

Stimulera sinnena med vackra färger, former dofter, smak och ljud samt känsel. 

Bidraga till aktivitet under trygga former och även ge stilla meditation. 

Gångvägarna och ytor för trädgårdsmöbler bör vara jämna, halkfria, enhetlig färgade. En 

gränsmarkering i annat material. Fungera som en avgränsning mot intilliggande ytor i 

innerträdgårdarna och i ytterområdena. Gångstråken bör utformas som slingor utan slut 

för att underlätta orienteringen. 

Fasta kännetecken som hjälp för orienteringen typ stenpartier, lusthus, pergola, träd med 

fågelholk, klädstreck, uppmurade odlingsbäddar, soffor, lyktor, vindspel mm. 

Upphöjda och snedfasade odlingsbäddar skapta så att även rullstolsburna kan använda 

dem. 

Trädgård en skall inbjuda till samvaro och enskildhet. Möblerna skall vara flyttbara så man 

kan vistas i både sol och skugga samt lä för vinden . Fasta sittbänkar både i 

innerträdgårdarna och ytterområdens promenadslinga/ entre. 

Vid val av växter skall de följa tydligt årstidens växlingar. Vintergröna växter, blommor, 

helst storblommiga mormorsväxter typ pion , liljor, riddarsporre, luktärt, rosor, vårlökar 

t.ex . Större vårdträd, äppelträd som ger skugga samt buskar och syrener. 

Fruktträd: äpplen, plommon. Bärbuskar: Vinbär, jordgubbar mm Bevara någon gammal 

växtlighet om det finns i området. Blommor i urnor. 

Gräsmatta ev. fuskgräsmatta i innerträdgårdarna. 

Träd gå r d s redska psbod.(Avdeln ingens innergår d) 

Fågelholkar. 

Flaggstång 

Damm/fontän porlande vatten. 

Vattenuttag, eluttag. 

Lusthus/växthus/pergola 

Boulebana 

God utebelysning för orientering kvällstid och trygghetsbelysning för de som befinner sig 

inomhus. 

Inhägnad av hela området med staket. Kamoufleras med växter eller häck. 

Solskydd markiser eller annat. 

En större yta för alla där man kan gemensamt fira t .ex midsommar. Även en grillplats 

gemensamt för alla under tak. 

Tydlig gräns mell an trädgård och området utanför. Staket som avgränsar mot yttre 

omgivning skänker trygghet till den demenssjuke en bekräftelse över att man befinner sig 

rätt. 

Fasta papperskorgar. 
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Bilaga 5, § 107/2018-10-30 
•• 

F LKOPING 
KOMMUNEN 

BILAGA 3- ÖVERSIKTLIGA TEKNIKPRINCIPER INFÖR PROJEKTERINGEN 

Geoteknik 

Geoteknisk undersökning har gjorts av BG&M i Skövde dat 2016.10.14. 

Finns i !binder. 

Dagvatten 

Med hänsyn till jordens sammansättning inom området bedöms LOD genom perkalatian som 

mindre lämplig. Jordens permeabilitet (vattengenomsläpplighet) bedöms ligga i intervallet K 

:::::10-7- 10-9m/s. 

Ytlig och spridd infiltration till grönytor kan sannolikt utföras under förutsättning att marklutning

ar skapas från hus. Detta kompletteras med sedumtak som reducerar hårdgjorda ytor. Komplet

terande lösningar såsom fördröjningsmagasin, fördröjningsdammar som alternativ utreds under 

projekteringen. 

l tomtens nordvästra hörn finns en bäck som ytvatten kan avledas till/mynna ut i. 

Det ytliga dagvattnet kan ledas bort genom ett flackt stensatt dike i parkmiljön. 

vs 
Uppvärmning: fjärrvärme 

Spillvatten skall pumpas till anslutningspunkt i Sikagårdsgatan (vattengång ca +236m) 

städcentral samt städ i en boendeenhet skall förses med stor golvbrunn för tömning och påfyll

ning av städmaskin. 

Ventilation 

Programarbetet inrymmer följande principiella fundering utan att ha diskuterats med ventila

tionsprojektör: 

Gen~ensamhetsbyggnaden : 

Ett fläktrum placera i övre planet över köket och med kanaler direkt till kapprum/WC, persona

lomklädnad och utbildnings-/konferenslokaler. Kanalisation till adm och personalrum via souter

rängplanet 

Boendeenheterna: 

Ett gemensamt fläktrum placeras över de gemensamma funktionerna kök, matsal mm och nås 

direkt utifrån genom en trappa. Kanalisation till boendet ovan undertak i korridoren till vilket 

boenderummen ansluts. 

El, data tele 

se även text ovan, boenderum resp arbetsgruppens synpunkter. 

Städcentral förses med laddningsstation för XX antal städ maskiner. 
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Bilaga 5, § l 07/2018-10-30 

Reserve l 

Fårabergets demensboende skall förses med dieseldrivet reservelsaggregat Aggregatet placeras i 

en fristående byggnad med en uppskattad storlek på ca 50 m2
• 

Brand 
Anläggningen kommer att sprinklas, sprinklercentral ca 10-12 m2

• Färskvattentrycket är otillräck

ligt och byggnaden behöver därför förses med en sprinklervattenreservoar på ca xxxm3 

Uppställningsplats för brandbilar redovisas på situationsplan, mark. 

Sophantering 

Det produceras 1401/vecka brännbara sopor per boende exklusive kök. Sopor från avdelningarna 

hämtas av fastighetsskötaren till ett gemensamt soprum inne i byggnaden som nås utifrån via en 

garageport i anslutning till övriga varutransporter. 

Därutövertillkommer sopor som sorteras i xxxantal kärl. 

Fastighetsskötsel 

Fastighsetskötare behöver ett utrymme för att förvara verktyg m.m. för fastighetsskötsel, men 

utgår från kontoret på Midfalegatan. Utrymmet behöver god tillgänglighet utifrån samt bra till

gänglighet ut i förbindelsegången då han kommer att få sköta hämtning av tvätt och sopor ute 

på avdelningarna, eventuellt också transport av mat till dessa. l utrymmet skall det även finnas 

plats för ett skrivbord samt för en liten elbil med laddningsmöjlighet 

Övrigt 
Anläggningen skall förses med centraldammsugare. 
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•• 
F&LKOPING 

KOMMUNEN 

Tekniska nämnden 

§ 25 

Demensboende Tåstorp 
Tekniska nämndens beslut 

Bilaga 5, § 107/2018-10-30a 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1 (l) 
Sammanträdesdatum 

2017-03-20 

Dnr 2017/00008 289 

l Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om erforderligt 
anslag för byggnation av demensboendet vid Fåraberget, kv. Tåstorp 7:7, 
Falköping. 

Bakgrund 
Socialnämnden antog 2013 en plan för framtida demensvården i Falköping 
där slutsatsen var att Falköping saknar ett centrum för demensvården. 

2016 fattades beslut om att projektera ett demenscentrum vid Fåraberget, 
Tåstorp. 

Det projekterade boendet består av: 

Fyra avdelningar med tjugo boenderum i respektive avdelning, fördelat på 
tre huskroppar, varav en huskropp i två plan. 

En administrationsbyggnad i två plan. 

Förbindelsebyggnader som sammanlänkar byggnaderna. 

Byggnaderna omfattar cirka 8.600 m2. 

Projektet har kostnadberäknats till 180 miljoner kronor. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2017-03-09, har utarbetats av fastighetschef 
Jan Auren. 

Paragrafen skickas till 
Kommunfullmäktige 

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks 



Kostnadsberäkning investeringsprojekt 

Projekt 3462 Demensboende Fåraberget 

Anslag 
2016 
2017 
2018 
2019 

Kalkyl 

Entreprenad 
Bygg och mark 

Summa: 

Andringar och tillaggsarbeten 
Dörrmiljöer och l~s 
Konsinad entreprenad 

Projektering 
Byggkonsulter 
Elkonsulter 
VVS-konsulter 
Kostnad projektering 

Byggherrekostnader 
Bygglov 
Anslutningsavgifter VA 
Anslutningsavgift fJarrvarme 
Anslutningsavgift el 
Byggledning intern 
Parmen 
Kontrollansvarig/byggledning extern 
Entreprenadbesiktningar 
Ovngt 
Kostand byggherrekostnader 

Total projektKostnad , 

670 000 kr 
52 800 000 kr 

1 DO ODD 000 kr 
23 200 ooo kr 

176 670 ooo kr 

160 000 ODD kr 
7 000 ODD kr 
2 ODD ODD kr 

169 ODD ODD kr 

1 350 ODD kr 
200 ODD kr 
150 ODD kr 

1 700 ODD kr 

550 ODD kr 
2 000 000 kr 
1 ODD ODD kr 

500 ODD kr 
1 300 ODD kr 

70 ODD kr 
150 ODD kr 
200 ODD kr 
200 ODD kr 

5 970 ODD kr 

176 670 000 kr 

Bilaga 5, § 107/2018-10-30 

Kommentar 

Enligt kalkyl från Kalkyhjalp, 
smart golv för 5 milj ligger inte med 
Kanns mer avancerat an vad som ligger i kall\ylll jillps kalkyl 

Enligt tidsbudget från kunsulter 

Bedöml RL 
Bedömt Rasmus VA 
Gissat RL 
Gissat RL 
Bedömt RL, byggledning ingår (intern) 
Bedömt RL 
Bedömt RL, kontrollansvarig 
Bedömt RL 
Bedömt RL, Provrum m m 



HERRLJUNGA KOMMUN 
Bilaga l,§ 108/2018-10-30 

Social förval tningcn 

2018-10-12 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2018-09-30 

SOCJALTJÄNSTLAGEN -SOL 

Å'!dreomsorg 

Typ av bistånd Datum för bes l ut 
Särskilt boende 2018-04-20 

H andikappomsorg 

Typ av bistånd Datum För beslut 
Kontaktperson 2018-02-28 

Individ och fami(ieomsorg 

Typ av biständ 
Kontaktperson 
Kontaktperson 

Datum för bes! ut 
2018-05-31 
2018-06-07 

Datum för avbrott 

Datum f'ör avbro tt 

Da.tum för avbro l! 

Individ 
Vuxen 

Indiv id 
Ungdom 
Ungdom 

Kön 
Kvinna 

Pojke 

l ön 
Pojke 
Flicka 

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE- LSS 

H mulikappom..mrg 
Typ a b t stånd Datum för beslut 
Kontaktperson 2017-07-04 
Kontaktperson 2017-07-06 
Kontaktperson 2017-08-22 
Kontaktperson 2017-11-24 
Kontaktperson 
Kontaktperson 
Kontaktperson 
Ledsagarservice 2018-05-31 
Kontaktperson 2018-04-09 

l tjänsten 

Helene Backman Carlsson 
SAS/K val itetssamordnare 

Dalum för avbrott lndtvid Kon 
Vuxen Kvinna 
Vuxen Kvinna 
Vuxen Man 
Ungdom Flicka 

2017-01-31 Vuxen Kvinna 
2018-04-29 Vuxen Man 
2018-05-21 Ungdom Pojke 

Vuxen Kvinna 
Vuxen Kvinna 

l Beslut är, per definition. \'Crksliillda 0111 Ycrkställighet har sketl inom 3 (tre) månader rrim bcslutsdatum. 



Nr 
7.1 

7.2 

7 .3 

74 

7.8 

7.9 

Bilaga 1, § 110/2018-10-30 

HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

Tjänsteslo·ivelse 
2018-10-29 

DNR SN 2/2018 7701 
Sid l av 3 

Revidering delegeringsordningen 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen köper tjänsten familjerätt från Borås stad i alla fömtom 
faderskapsbekräftelse s-protokoll (enklare handläggning där föräldrarna är överens om vem 
som är far). Utifrån detta behöver socialnämndens delegeringsordning kompletteras så att 
f: ·1 · .. . B o l b l ö . l L tt fi' t .. d d ami 1eratten 1 oras 1ar e J ngn c a ore ra a namn en. 

Ärende Lagrum Delegat Anteckning 
Godkännande av l kap 4 § FB A eller HL s-protokoll 
faderskapsbekräftelse Kan hcslnt:l'' av Bo t3s 

sta J f~H ll iJ }1.:r<ill L~ll 

Godkännande av l kap 9 §och HL Vid insemination eller 
föräldraskaps- 2 kap 4, 8a befruktning. Enligt 
bekräftelse §§ FB lagen om genetisk 

integritet 2006:351, 
kap 6-7 
k111 bcsl li L~ls <l\ Buras 
Sl::ld n1n l i J je! ~i! !.Cll 

Godkämmnde av l kap 9 §, 2 HL Vid insemination eller 
föräldraskapsbekräftel kap 4, 8a §§ befruktning. Enligt 
se vid samboende FB lagen om genetisk 

integritet 2006:351, 
kap 6-7 
l\;lll h il ·1:· :l< ;:., " ·' . 

:~r~;d ~~l!H11 iC!'dth:;l 

Beslut om 6 kap 18 § HL ' l 
samarbetssamtal med FB l 

föräldrar (för att nä 5 kap 3 § 
enighet i frägor om SoL 
värdnad_ boende och 
umgänge) 
Beslut om att väcka 3 kap 14 § HL Vid insemination eller 
och föra talan i mål FB befruktning . 
om föräldraskap f(:; p l;; ;s l11 i l' ?:: '; i) ( ~ ~ j 

:,[:~d 1:!! !\'l l•:. l i i; i :' . 
Beslut om att inleda 2 kap l, 4-6, HL l 
utredning och andra 8-8a, 9 §§ FB l d l. l ' 
åtgärder för att 
fastställa fäderskap 
eller föräldraskap. 

Herrljunga kommun, Box 20 l, 524 23 Herrljunga 
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33 

Besöksadress Torget l, Herrljunga 
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se 



Bilaga l, § 110/2018-10-30 

~ 11 HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖR V AL TNINGEN 
Linnea Holm 

Tjänsteskrivelse 
2018-10-29 

DNR SN 2/2018 770 l 
Sid 2 av 3 

7. 10 

7. 11 

7.12 

7. 13 

7.14 

7.15 

7.16 

7.17 

7.18 

7.19 

Beslut att väcka och 
föra talan i mål om 
faderskap 
Beslut att godkänna 
föräldrars avtal 
rörande vårdnad, 
boende och mngänge 
Beslut att ej godkä1ma 
föräldrars avtal 
rörande vårdnad och 
umgänge 
Lämnande av 
upplysningar till 
tingsrätt i vårdnads-
boende- och 
umgängesmål 
Lämnande av 
upplysningar inför 
interimistiskt beslut i 
tingsrätt beträff. 
vårdnad, boende eller 
umgänge 
Beslut att utse utredare 
i mål om vårdnad, 
boende och umgänge 
av barn 
Godkänna avtal om att 
underhällsbidrag skall 
betalas för längre 
perioder än tre 
månader 
Förordnande av 
umgängesstöd vid 
barns umgänge efter 
beslut i domstol 
Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens 
Beslut om anmälan till 
öve1förmyndaren om 
behov av god 
man/förvaltare 

~
~/ 

3 kap 5, 6 § § 
FB 

6 kap 6 §, 14 
a§15a,17 
a§§ FB 

6 kap 6, 14, 
15 §§ FB 

6 kap 19 § 
FB 

6 kap 20 § 
FB 

6 kap 19,20 
§ FB 

7 kap 7 § FB 

6 kap 15 c§ 
FB 

15 kap l § 
ÄktB 
l l kap 4 § 
och 7 § FB 

HL Hl l~ 1..lu l t, d\ ~ \. j ,! "-

(J,~,.· 'l 'jl\, 
' ' 

HL 1<.;1 il k:·..! ii! \o· ;i\ l~uu:, 

3(;ld h·nd.J-:rdtlGil 

EC Beslutet kan ej 
överklagas. 
h.an bcsilJ ias a1 Bnr<\ S 
~t a d n1mi!,1 Cl ~il LCH 

HL Kan b\..'Siutas m But:J•; 
stad - fa 1rnlivräf!cn 

HL km bes l u Uls m Bords 
stad C:nn i J j c r;i.tk n 

HL !<;ul il\.' ''111!:\"· ;)\ nor:b 
siad bnHljc;riiU(ll 

HL l l! 

' 

HL l' 

HL l 
l l 

J, r l J', l 111 1 

HL ' '·' l .J 
' 

f ! l \ l' (.l! f l. l 



Bilaga l,§ 110/2018-10-30 

~ HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

Tjänsteskrivelse 
2018-10-29 

DNR SN 2/2018 770 l 
Sid 3 av 3 

7.20 

7.27 

7.25 

Beslut om anmälan till 11 kap 4 § HL kan be <;(ut:J.<.: ,n• lk ;1<.: 

överförmyndare om att och 7 § FB Slf!U f-l.llli.J..:i1l!Cll 

behov av god 
man/förvaltare inte 
längre föreligger 
Beslut om 6 kap 15 c§ HL Kan !h.:Sllrt;y; :l\ FSor:1~; 

verkställighet av FB ::;lad 1:m11l.k r: u k n 
umgängesstöd vid 
bams umgänge efter 
beslut i domstol 

En förändring i lagen gör att inte nämnden behöver yttra sig vid adoptionsärenden till 
tingsrätten därför behöver 7.25 korrigeras enligt följande: 

Yttrande till domstol i 4 kap M 14 § l l beetA-ltiftiB+H:iefl 
adoptionsärende. FB beslutar 

kan k·sl ut:l." :1\ i~ul ~ ~\ 

~.; i ;\d J;1md i~.: 1iitk n 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens delegeringsordning SN § 93/20 18-10-02 

Förslag till beslut 
Revideringen av socialnämndens delegeringsordning godkänns . 

LinneaHolm 
stabschef 


	Protokoll
	§ 106 bilaga 1
	§ 107 bilagor, 1, 2, 3
	§ 107 bilaga 4, 5
	§ 108 bilaga 1
	§ 110 bilaga 1



