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Svar utredningsuppdrag angående vad för konsekvenser 

ny lagstiftning gällande definitioner på äldreboenden 

kan få. Kommunfullmäktige § 82, 20181213 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2018, § 82, om att utreda konsekvenser 

av vad inrättande av ett biståndsbedömt trygghetsboende skulle ha för konsekvenser för 

Ljusnarsbergs kommun. 

Bakgrund                                                                                                                                                                

Från och med den 2 april 2019 ges möjligheter för kommuner att inrätta så kallat 

biståndsbedömt trygghetsboende. Det är en särskild boendeform, för äldre människor som 

främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service samt som därutöver 

har behov att bryta oönskad isolering. Det är en boendeform som kan beviljas efter en 

individuell behovsbedömning och som är lämplig när det inte längre fungerar för den 

enskilda att bo kvar i ordinärt boende men när ett vård- och omsorgsboende med 

heldygnsvård inte är nödvändigt. Ett trygghetsboende har inget krav på personal dygnet 

runt. Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar omfattas inte i ett biståndsbedömt 

trygghetsboende. Däremot har kommunen möjlighet att erbjuda hemsjukvård vid behov. 

Konsekvenser för Ljusnarsbergs kommun vid inrättande av 

trygghetsboende                                                                                                                                                           
Den förändrande lagstiftningen som möjliggör att inrätta Trygghetsboende är positivt för 

Ljusnarsbergs kommun. Idag finns tre boenden inom äldreomsorgen i kommunen som 

definieras som särskilda boenden, - SÄBO. Två vård- och omsorgsboenden, Koppargården 

med 41 stycken platser och Solgården med 25 stycken platser. Kommunen har också 

boendet Treskillingen som består av fyra stycken huskroppar med totalt 60 lägenheter. För 

att få kunna flytta in på Treskillingen krävs att minst en i hushållet har behov av 

biståndsbeslutad insats. Kommunens nuvarande definition av Treskillingen boende är 

”särskilt boende med serviceinriktning”. 

Nuvarande definition av Treskillingen vållar problem idag, då det inte finns stöd för 

kommunens definition i nuvarande lagstiftning.  



Ibland jämställs Treskillingen med de två övriga vård- och omsorgsboendena och ibland 

som servicehus, detta ställer till problem för kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

Dessutom kan statistikredovisningar bli missvisande. 

Nedan listas några otydligheter: 

 Enligt sista brandskyddskontrollen som utfördes 2017 på Treskillingen angavs 

Treskillingen av Riksbyggen vara ett Servicehus vilket inte till fullo stämmer 

överens med kommunens definition av Treskillingen.  

 Dagens definition innebär att Treskillingen är ett boende för personer med behov av 

kontinuerligt stöd och vård, det vill säga att det måste finnas nattbemanning enligt 

fastställda nyckeltal (i dag finns nattbemanning men ej enligt fastställda nyckeltal).  

 Om det är ett särskilt boende som är ett vård- och omsorgsboende ska det finnas 

utrymningslarm och ett automatiskt släcksystem. Treskillingen har inte ett 

automatiskt släcksystem idag.  

 Sjuksköterskeorganisationen ansvarar idag enligt gällande lagstiftning för alla som 

bor på Treskillingen oavsett om de boende har behov eller beslutade insatser. Det 

medför en ökad kostnad för inkontinenshjälpmedel och sjukvårdsmaterial som 

måste tillhandahållas enligt avtal. 

Att omvandla Treskillingen till ett biståndsbedömt trygghetsboende enligt ny lagstiftning 

skulle tydliggöra vad Treskillingen är för boende och därmed skulle kvalitet och säkerhet 

öka. Om Treskillingen omvandlas till trygghetsboende kan fast nattbemanning tas bort och 

de som har behov av insatser nattetid kan få dessa utförda av en utökad nattpatrull.  

 

På ett trygghetsboende är kommunen inte skyldiga att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser 

(enligt HSL kap 12. 1 §) vilket är ett krav på vård- och omsorgsboenden. De boende som 

har behov av hälso- och sjukvård i hemmet kan erbjudas hälso- och sjukvårdsinsatser 

precis som personer i ordinärt boende.  

Förslag till beslut 

- att Treskillingen ska benämnas och vara ett biståndsbedömt trygghetsboende enligt ny    

lagsstiftning.                       

- att ge uppdrag till socialchef, enhetschef för hemtjänsten och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska tillika enhetschef för sjuksköterskorna i uppdrag att vidtaga erforderliga 

informationsinsatser och förändringar i verksamheten till följd av beslutet. 
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