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Vård- och omsorgsnämnden

2019.189 VÄN

Riktlinjer för trygghetsboende - revidering
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har sedan 2008 ett styrdokument för ny- och ombyggnation av
trygghetsboenden i Alingsås kommun som anger kriterier för boendeformen. Vid nämndens
möte 2018-11-19 § 102 fick förvaltningen nämndens uppdrag att genomföra en utredning
kring befintliga och framtida trygghetsboendens roll.
Utredningen om trygghetsboendets roll har utmynnat i en uppdaterad riktlinje för
nytillkommande trygghetsboenden i Alingsås kommun.
Vad gäller frågan om målgrupp för boendeformen trygghetsboende och kriterier för ansökan
om trygghetsboende, tog nämnden beslut om sådana riktlinjer, Riktlinjer för tilldelning av
trygghetsboende för nuvarande trygghetsboenden i Alingsås kommun som kommunen har
anvisningsrätt till, 2018-02-19 § 12. Denna strategi utgår från dessa riktlinjer och avser därför
inte att i någon del förändra de riktlinjerna.
Förvaltningens yttrande
Syftet med den uppdaterade riktlinjen är att tydliggöra kriterier för nytillkommande
trygghetsboenden i Alingsås kommun. Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas
av kommunen som ett trygghetsboende, är att det uppfyller de kriterier som återfinns i
riktlinjen. Vissa avsteg kan dock accepteras, främst avseende befintliga fastigheter där
ombyggnation och/eller konvertering sker till trygghetsboende.
Uppdateringen av riktlinjen omfattar två delar, dels de kriterier som anges för boendeformen
och dels ett ställningstagande gällande den lagändring som gjordes i socialtjänstlagen
(2001:453) SoL, den 2 april 2019 och som möjliggör för kommuner att införa
biståndsbedömda trygghetsbostäder.
Uppdateringarna gällande de kriterier som anges för boendeformen innefattar förtydliganden
av kriterier på boendets invändiga utformning avseende såväl de allmänna som
gemensamma ytorna i fastigheten, som utformningen av lägenheterna, fastighetens utemiljö
samt dess geografiska placering.
Gällande lagändringen i socialtjänstlagen avseende möjlighet för kommuner att införa
biståndsbedömda trygghetsboenden, gör förvaltningen bedömningen att i Alingsås kommun
är behovet av varierande boendeformer tillgodosett, framförallt utifrån de nuvarande
servicebostäderna som i mycket liknar den bostadsform som omfattas av ett biståndsbedömt
trygghetsboende.
Förvaltningen gör vidare bedömningen att nuvarande system, med tilldelning av
trygghetsbostäder utifrån vissa kriterier och ett kösystem, är välfungerande. Möjligheten för
kommunerna att införa biståndsbedömt trygghetsboende är fortfarande i sin linda och
frågetecken återstår kring vad den införda förändringen kan i socialtjänstlagen kommer att
innebära i praktiken.

Förvaltningens sammantagna bedömning i frågan om biståndsbedömt trygghetsboende är
därför att nämnden bör avvakta ett införande av biståndsbedömt trygghetsboende, dels med
hänvisning till att nämndens nuvarande boendeformer möter behovet och dels med
hänvisning till att det i dag endast finns begränsad kunskap om lagändringens innebörd och
effekter i praktiken.
Ekonomisk bedömning
Ingen påverkan.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till Riktlinjer för nytillkommande
trygghetsboenden i Alingsås kommun.
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